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FORORD.

De korta levnadsskildringar som hdr framlaggas

under den gemensamma titeln »Pionjarer» ha under

loppet av lio ar publicerats i Studentforeningen Ver-

dandis populdrvetenskapliga smdskriflserie.

Man liar nn ansett lampligl att ntge dem samlade

da dessa sju pionjdrer fbrete vissa likheter som gora

all de kunna anses hora sanunan pa elt sdrskilt sail.

Alia ha de kdmpat med fiammande entusiasm for en

ide i kdrlek till sina medmdnniskor. Alia ha de dgt

del hoppfgllda mod att tro och den fasla, uthalliga vilja

som leda till seger.

Och slutligen dro de alia I hog grad varda beundran

och tacksamhet.

Ell par felaktiga uppgifter i Bjornsonbiografin rdttas

harmed. Pa s. 61 h. I star Bjornsljerne Bjornsons

namn under moltot: »Hvor i Verden jeg gar, om i Ost

eller Vest, det er dog ei min hjemlige Strand». For-

fattaren till dessa ord ar Andreas Munch.

Likasd gores en mindre rdttelse s. 6 h. I. Dar star

att Bjornsljerne Bjornsons mor bleu 89 dr. Hon dog

ndgra veckor fore sin 89-drsdag.

Stockholm i febr. 1930.

A. M. H.
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Forord.

De manga citaten i denna lilla skrift ha synts mig

oumbarliga for alt i mojligaste man ge en exakt och

levande bild av Artur Hazelius och av hans forhal-

lande till sina otaliga medarbetare.

Vid genomgaendet av den stora brev- .och dagboks-

samlingen i Nordiska museets arkiv har amanuensen

froken Laura Stridsberg givit mig en ovarderlig hjalp

genom sin sakkunskap och inte minst genomsitt

tydande av den bleka och svarlasta blyertsskriften i

Artur Hazelius' resedagbocker.

For hennes oultrottliga beredvillighet liksom for

styresmannens, d:r G. Upmarks stora lillmotesgaende,

vill jag uttala ett varmt tack.

A. M. H.

Artur Hazelius! Det nam net ljuder som en festlig

fanfar for den som kanner hans liv och verk och har

ora for aktsvenska toner och 6ga for det vasentligaste

och basta hos det svenska folket. Hans jatleskapelser,

det stolta Nordiska museet pa Lejonslatlen och det

soliga levande friluftsmuseet pa Skansens hojder, aro

Artur Hazelius' hogstamda tal till Sverges folk, varda

att lyssnas till i vordnad och andakt.

Andamalet med denna lilla skrift ar alt i vida

kretsar sprida narmare kannedom om Artur Haze-

lius, en av Sverges allra markligaste man, och att

visa de vagar pa vilka han nadde sitt hoga mal, som
var att askadliggora var historia pa ett satt som kunde
forstas av varje svensk oberoende av kunskapsgrad.
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Arlur Hazelius' saga ar en hjallesaga. Han kunde

Qvervinna snart sagt overmanskliga svarigheter pa

grund av sin flammande karlek till fosterlandet, sitt

okuvliga mod, sin granslosa sjalvforgatenhet och offer-

vilja jamte en osviklig uthallighet intill livets sisla

stund.

Han ar och forblir ett av de vackraste exempel pa

vad en manniska kan forma som salter in hela sin

vilja och sin odelade arbetskraft pa ett ideellt fore-

tag utan tanke pa egen vinning eller berommelse.

Hans minne fortjanar alt aras av gammal och ung

i hela vart land.

Barndomen.

Arthur 1 Immanuel foddes 30 november 1833 i ett

envanings trahus vid Surbrunnsgatan i Stockholm.

Fadern, Johan August Hazelius, som med tiden blev

generalmajor, var da kaplen i Ingenjorskaren. Modern,

Louise H., var fodd Svanberg fran Angermanland.

Faderns slakt var en bonde- och prastsiakt fran

Hassela och Bergsjo socknar i Halsingland. I fj'ra

generationer hade son eflertralt fader som prast i

Bergsjo eller Hassela. Arturs farfar, f. 1758, slog in

pa en ny bana och blev en hogt ansedd larftskram-

handlare i Stockholm samt var tillika kapten vid

borgerskapets infanleri.

Hans son, Artur Hazelius' far, var en i manga av-

seenden sallsynt man. Han var pa en gang duktig

militar och en hogt allmanbildad man med intressen

at manga hall. Han hade banbrytande betydelse for

den svenska officersbildningen och utgav flera bocker

i militara amnen. Men han var ocksa forfattare i

saval politiska som skolfragor. Han anses ha varit

1 Senare utavade Hazelius aitt namn Artur utan h.
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en av skolreformernas mest framslaende malsman.

Avensa redigerade och utgav han en aktad tidning.

Fastan riksdagsman slot han sig icke till nagot parti,

dartill var hans sjalvstandighet for utpraglad. Hans
foslerlandskarlek var brinnande och hans motvilja

mot egennylta och smasinne stark. En av hans narmaste

Artur Hazelius' fodelsehem vid Surbrunnsgatan 45, nu flyttat till

Skansen.

vanner var diktaren C. J. L. Almquisl, vilkens nya

ideer han omfattade. Han delade vannen Loves peda-

gogiska meningar och hans entusiasra och karlek till

naturen och naturlivet pa landet. Overtygelsen om
det nyltiga for ett barns utveckling att leva ett sunt

lantliv var orsaken till att han sande sin da blott

altaariga son Artur att uppfostras av den utmarkta

pedagogen komminister Ekenstam i Hanniis i Sma-

land, dar aven Arlurs sju ar aldre broder Hans hade

varit i flera ar.



8 ARTUR HAZELIUS

Artur Hazelius, som i hela sitt liv beundrade sin

far med vilken nan var i hog grad sjalsbefryndad,

tycks ha forstatt och gillat faderns tillvagagangssatt

harvidlag. Han ansag alt de fem lyckliga barndoms-

aren i det fridfulla prSsthemmet i Tjust hade varit

inflytelserika pa hans utveckling. Han skriver sjalv

senare harom: »I hjartat av Tjust, i en natur typiskt,

naslan idealiskt svensk, blev jag fortrogen med naturen

och folket. Dessa ar gavo mig intryck for livet, och

dessa intryck starktes ylterligare under vandringar,

dels i Norrland, vars fj till och alvar hanforde mig,

dels och an mer, i Dalarna, dar jag sasom yngling

genomstrovade nastan varje socken och larde mig
alska lynnet och de enkla sederna hos dess karn-

friska allmoge, bland vilken jag anda fran denna tid

raknar trofasta vanner.»

Att det var en bitter sorg for Arlurs hjartevarma

och plikttrogna mor att avsta fran sina gossars upp-

fostran under manga ar ar sjalvklart. Hennes dolter,

biskopinnan Heloise Grafstrom berattar i sin minnes-

teckning av sin nagra ar yngre bror, att hon minns

att det vallade modern djup sorg att skiljas vid det

vanliga, ljuslockiga barnet. Huruvida den ovanligt

kloka modern delade sin mans pedagogiska principer

eller inte ar obekant, men att moderskanslan var

starkare an alia principer, det ar sakert. Doltern ger

en vacker bild av hur modern larde gossen att lasa

pa stora tabeller medan hon satt bredvid i vavstolen

och lyssnade och rattade.

Att lille Artur var elt ovanligt fortjusande barn, det

tinner man av komminister Ekenstams brev till Arturs

far. Redan i det forsta brevet, en manad efter gossens

ankomst, skriver han bland annat »att trots det slora

ombytet bland frammande manniskor skickar gossen

sig sa markeligt val att hvar enda en och han sjalf
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ar sardeles belaten. Han ar fullt frisk och kommer
sa nyter och behagligt och omsluter oss och klappar

oss sa sakta med sina sma hander. Summa, vi aro

sannerligen mycket nojda med honom — (och huru

kunde man annat? Gud har gifvit Er ett godt barn

och valsignat Edra trogna bemodanden) hvad upp-

forandet betraffar. Hvad lasningen angar, som dock

ar en underordnad sak, ehuru afven "V'igtig, vet jag

ej annu eller har ej annu nagon bestamd Qi'vertygelse,

dock uppriktigt sagdt har jag hopp alt det ock skall

bli bra med den.»

Lille Arturs saval som hans fosterfaders milda

sinnelag framgar av fortsattningen i brevet: »Du skall

tro att det vardt ett sfort tjut nar Arthur forst i sjon

skulle bada. Nar jag sedermera nagra ganger sa sakte-

liga hallit pa med honom har det smaningom blifvit

bra med den saken. I dag for forsta gangen gick han

sjalf i med noje och kom och klappade mig sedan

for logningen. En tva eller tre dagar eftef din afresa

var han litet fundersam, pilten, och sag sig val om-
kring hur han hade det. Han reder sig galant med
kamraterna. Han forsvarar sin plats vardigt. Det synes

nog bli karl af honom.

»

Att Artur blev handledd av en utmarkt uppfostrare

ar patagligt. Ekenstam, som var en utmarkt larare, spa-

rade heller ingen moda nar det gallde att bibringa gos-

sarna goda vanor bade i avseende pa »betfinksamhet

vid pengars anvandande» och allman ordentlighet.

I ordning blev ju Artur Hazelius med tiden ett monster,

som i sa mycket annat. Men den enda anmarkning
Ekenstam nansin gjort i sina brev gallde just brister

hos lille Artur betraffande dessa i det praktiska livet

betydelsefulla egenskaper. Hiir tillgriper han stranghet.

Nasta ar skriver Ekenstam: »Din raske gosse slar

sig val ut har bade med lasning och lek. Han ar
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stadig, jamn och flitig. » Aret darefter skrives: »Han
ar oss alia sa kar att det ar oss ett innerligt noje att

ha honom omkring oss.»

I januari 1845 far han fdlja med till Fillingarum

dar han »spelte ganska kapitalt ett par tre spel schack

med Grefvinnan och redde sig ratt bra». Fosterfadern

berattar med en smula stollhet att greven kallat Artur

for »den Lille Ofverstelojtnanten for den ofantliga lik-

hetens skuld — alia saga det ar sjalfva pappa».

Nar gossen efter tre ars bortovaro far fara hem pa

ett besok, skriver Ekenstam: »Nu afreser var inner-

ligt kare Arthur. Gud beskydde honom ... vi ega ett

lj u ft, fast hopp att Eder Arthur blir en bra man-
niska, och Eder saledes till mycken hugnad ... I

tron knappast huru gerna vi se honom, det trofast

tillgifna barnet omkring oss.» Nasta ar skriver han:

»Eder valartade gosse ar lika vanlig och flitig, redlig

och ren i seder.

»

Ekenstam hade hoppats fa behalla Artur annu

nagra ar, men som Nya Elementarskolan dit fadern

ville ha in honom, dar nya reformerande teorier till-

lampades, inte tog emot gossar som voro over 14 ar,

blev det nodvandigt att ta hem honom 1847. Eken-

stam skriver da: »Ju langre i September jag annu far

kalla Arthur min, desto karare for mig. Afskedels stund

ko'mmer fort nog anda. Den som kunde slippa tanka

diirpa . . . Det ar klart, att jag vill folja min alskade

Arthur pa vag derest han skall fara ensam harifran.»

I det slutbetyg han ger Artur sages: »Gossen har

godt minne. Hans uppforande har ocksa varit mycket

godt. Han ar af trofast karaktar, har rena seder, och

har stadse bevisat sin larare all mojlig tillgifvenhet.

Afven ar han flitig och ihardig.» I brev sages Artur

alltid ha svart for rakning.

Foraldrarnas brev till sonen under denna tid liro
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ganska anmarkningsvarda. Modern skriver 1843 att

hon garna ville se sin gosse springa i Hannas backar

och tillagger: »Du blir val sa stor att jag icke kanner

igen dig.» Det Sr hennes enda ultryck for den saknad

som dagligen och stundligen torde ha foljl henne.

Faderns brev aro fyllda av omtanke for gossen in

i minsta detalj. Som karakleristiska prov pa faderns

minutiSsa forhallningsorder till den unge ma anforas

foljande: »Nu sanda vi med lille Abraham atskilliga

tyger till dig... Med dessa tyger forhaller sig si att:

Det mycket Ijocka tj'get, 2 alnar skall vara till en

vinterpalleto, gjord lika som lilla Abrahams. Till foder

skall det gronrutiga tyget vara. Sammet till krage

foljer. Knappar likaledes som ligga i en af dina lek-

saksaskar. Snorena skola vara att kanta kring rock,

armar m. m. (men icke nedtill) dels afven att vara i

stiillet for knapphal, sasom nu brukas, och hvilket ar

ett fornuftigt bruk.

Det grofva tyget, 2 x
/a alnar skall vara till slit-jacka

med byxor.

Det fina kladet, 1 aln skall vara till hclgdagsjackan.

Gratt och hvitt foder foljer till jackor och byxor

samt i armarna for pallelon.

Att skraddaren gor kladerna nagot i vaxten och

ej for trangt larer val Faster vara sa god och pa-

minna om.

Om stoflarna icke passa, skall du vara snail och

bedja Farbror vara sa god och sa snart som mojligt

med nagot bud uppsanda dem, emedan de blott aro

tagna pa oppet k6p. 1 sadant fall skall du noga be-

skrifva i hvad afseende de icke passa, sa att vi fa

sanda ett par andra . . . Penn och taljknif, tandborste,

skarp med sparine, byxspanne foljer. » Ett brev slutar

»Guds Englar beskydde dig till kropp och sjal. Din

hulda Fader».
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Ekenstam skriver ett rorande brev till Arlur lang

tid efter skilsmassan: »Tanker du att jag glomt dig

och att vanskapen och deltagandet for dig i dilt

gamla Hannas minskats? Nej. Sa tanker ej var tro-

faste, alskade Arthur . . . det vore ock langt, langt ifran

forhallandet. Tvartom har sallan nagon hel dag for-

flutit utan en viss saknad . . . du var har i hela 5 ar;

men din karlek till mig . . . och min till dig, gjorde

denna tiderymd dock sa kort, ack allt for kort. Dock
Gudilof, minnet ar qvar.»

Ynglinga&ren.

Nu sattes Artur saledes i Nya Elementarskolans

tredje klass. Fadern var medlem av skolans direk-

tion och ivrigt intresserad for dess reformverksamhet.

Th. Mazer skriver i sina »ManniskogestaIter» om
med vilket intresse Arturs far slandigt loljde skolan

aven sedan Artur ej langre var larjunge dar. »Vi hade

for den lille mannen en stor respekt och det blef

alltid tyst i stora salen nar man markte att generalen

kom in. En gang minnes jag dock att nan icke kande

sig alldeles nojd med tystlatenheten utan stotte ett

par tag med kappen i golfvet och rot med en kom-
mandostamma som infor fronten Tj7st pojkar!»

Artur intog genast en framtradande plats bland

skolans elever, och blev inom fa ar skolans primus

och »H6gsle ordningsman*. Redan vid denna alder

framskymtar klart den blivande slyresmannen med
den stora discipliniira formagan. En av hans forna

kamrater, Anton Holmberg, kallar honom i sin bok
»Elementarister» »den storste av elementarisler* och

skriver om honom: »Bade hallning och ansiktsultr}7ck

vittnade om fast karaktar. Till ordningens vaktare
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var han saledes mycket lamplig. Vi funno bans ul-

seende i hogsta grad respektingivande och slodo sa

korrekta som mojligt, da han monstrande gick ut-

efler vara leder. Det var pa morgnarna fore lararnes

ankomst som vi stodo uppstallda, och Hogste ordnings-

mannen svarade for disciplinens uppratthallande.*

Till ordningsmannens aligganden horde alt kon-

trollrakna de narvarandes antal varje morgon. Man
forvanas nu over att hora hur sa att saga kaxig

den forut sa milde gossen blivit. Sadant tycks ha

hort till den tidens brutala skolseder. Nar han gick

och halvhogt raknade, utdelade han sina handgripliga

tillrattavisningar utan att avbryta rakningen. »Det lat

sa har», skriver Holmberg: >7, 8, 9 — orfil — 10, 11,

12, 13 — orfil — etc. I prakliserandet af denna melod

var Artur Hazelius mastare. Hans lugn och hans

kroppsstyrka hjalpte honoin ofver alia hinder. I de

lagre klasserna vagade ingen stQra ordningen, nar

han nalkades, men i fjarde och femte klassen hande

det att, just nar Artur raknande passerade forbi, en

lang 15- a 16-aring ramlade rakt emot honom, knuffad

af en bakomstaende. Men Artur ramlade ej utan gaf

endast i forbigaende upphofsmannen i andra ledet

en sa kraftig orfil att denne ramlade ofver den bakom
staende banken.s

Visserligen kunde det vara roligt att relas med den

lille Artur och alt forsoka lura honom. »Men var

stollhet var han i alia fall, den axelbreda, tvarsakra

Artur framst i kroppskrafter som i kunskaper —
med plats i rotundan vid liirarebordet under morgon-

bonerna och kvalls- (eller middags)-afslutningarna

alltid af lararne bemoft med en viss egard. Och
allra stoltast kande vi oss vid gymnastik-uppvis-

ningarna hvarje var, da Artur utforde silt glansnum-

mer. Upp i taket gick han pa armarna mellan 2 linor
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och holl darunder pa hvardera foten en af Gym-
nastiska centralinstitulets tunga stolar.

Denna ovanliga kroppsstyrka sag jag dock aldrig

att han missbrukade. Han satle icke sitt noje i att

visa den, och han anvande den icke i vredesmod

eller for att pina en svagare. Men blef han sasom

Hogste ordningsman uppfordrad att ingripa, t. ex. da

en ensam larare for tillfjillet var upptagen och en

brakmakare begagnade sig haraf for all tillslalla nagot

oskick, sa kom han som en blixt och grep den skyl-

dige i armen med sadan krafl att denne genast blef

spak och lydig. Anmarkningar kunde han icke utdela

— och det ville han visst ej heller — men hans

harda nafvar voro mer fruktade an elt streck i anmark-
ningsboken.*

En annan gammal kamrat sager: sArtur Hazelius

var alltid mycket snail och vanlig mot oss yngre.»

Bland hans bevarade skolkrior fran borjan av 50-

talet ar just ingen sarskilt markelig. En del aro hog-

travande tal om historiska storheter ulan originellt

inslag. Mest fran hjartat tycks en vara, som forhar-

ligar arbetet. Han, som med tiden blev den personi-

fierade arbelsamheten, skriver redan vid dessa unga

ar: »Genom arbete allenast kunna vi gagna vara med-

manniskor och uppfylla andamalet med var skapelse,

arbetet ar det som forljufvar alia vara slunder. Endast

genom arbete i verksamhet kunna vi forskaffa oss

det sjalens lugn som ar nodvandigt for elt lyckligt lif.»

Han beklagar Uillingarna, antingen de aro fattiga

eller rika. »Gladjelost och utan nytta forflyter hela

deras lif, det ar en borda hvars asyn ar lika svar for

andra att fordraga som dess tyngd for dem sjalfva alt

bara . . . Lattingen som saknar formaga att foretaga ett

slrangt arbete ar afven ur stand alt begagna sina sjals-

krafter emot de frestelser som ofverallt mola honom.»
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Han kallar arbetet »en kalla till jordisk och him-

melsk valsignelse». Och nog matte han ha arbetat i

skolan, ty i avgangsbetyg hade han Beromlig i alia

amnen utom i ovningsamnena dar han hade Med
berom godkand.

Utgjulelser pa vers fran skoltiden saknas ej heller.

Han galopperar flinkt i hexametertakt i sina »Var-

kanslor».

»Varen mig helsade berg, I lunder och gronskande dalar,

som den snoiga dragt, den bild af det nordiska alfvar,

bytt mot Floras huldare skrud, den ljufliga varens.»

o. s. v. i samma kylslagna stil.

Som skolyngling borjade Artur Hazelius sina slrov-

tag genom Sverge med en fotvandring i Jamtland i

sallskap med en medicine kandidat Ahlberg, norrlandsk

kyrkoherdeson. Det ar rorande att lasa Arturs dag-

bocker med den bleka ibland nastan olasliga blyerts-

skriften och de noggranna iakttagelserna av allt han
ser och erfar. Ragunda tjusar honom. Vagen ringlar

sig mellan hoga fjall, bekladda med lummiga lov-

och barrtrad, och skilda av den en halv mil fort-

gaende Krangedaforsen. Mest tilltalas ynglingen av

den morka furuskogen, de danande forsarna och de

hoga bergen. Han skriver:

»Det ar en oforklarlig, for sjalen upplj'ftande kiinsla

att vara omgifven af dessa Nordens akta sinnebilder,

att tanka sig tillbaka till de tider da vara faders hoga

sinnen ofverensstamde med den natur hvari de lefde,

da enkelhet och flardloshet bodde i det starka man-
liga brostet, da vildhet harska.de bade hos natur och

manniskor, men en vildhet storartad och makligt

skon.»

De unga mannen voro duktiga vandrare. De togo

sig fram over langa myrar, kullfallna trad, multnade
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stammar, stockar och grenar. Ofla levde de pa mjolk

och brod som de fingo i stugorna, gjorde upp eld i

skogen och kokade sig choklad och njoto av silt

vildmansliv trots sariga fotter. Men ibland undfagnades

de och madde gott i gastfria bondgardar och prast-

gardar. Han beskriver bonden 01. Larssons herrgards-

liknande gard »Tullus», vars inre pryddes av smak-

fulla tavlor, vackra kakelugnar och tapeter in. m.

Den unge bonden tilllalar honom genom sin flard-

frihet trots det synbarligen stora valstandet. Allt obser-

verar ban, och allt reflekterar han over.

I Ragunda prastgard blev han sa intresserad av

pastor Englunds blivande bok om Ragundasjons ut-

gravning, att pastorn sedan raed anledning av deras

samtal sande honom boken. Likasa upptogs han liv-

ligt av berattelsen om Doda fallet.

Vilket djupt intryck Norrland och dess befolkning

gjorde pa den unge kan man finna av de verser om
Norrland som han skrev manga ar senare och som
sluta med foljande ord:

Och om vi kampa lugnt mot harda oden

nar tung pa hjessan trycker Himlens hand

och troget alska dig i doden

du kraftens amma, dyra fosterland.

Sa skall, o moder, hafdas an din ara

af dina barn langt bort vid fjerran strand

och Hinge skall vart minne vittne bara

att adla soner foslrar fjallens land.

Student^ren,

Artur Hazelius' sysler, biskopinnan Heloise Graf-

strom, beskriver hur familjen flck underrallelsen om
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den lyckliga tilldragelsen, den alskade Arlurs lysande

sludentexamen i Uppsala varen 1854. Telegrafen var

just oppnad och fadern tog ined sig hela familjen

upp pa telegrafstationen dar telegrammen fran Artur

inlopte. F6rst kom telegram pa 21 betyg, sa pa 23,

25 och sist 27 betyg. For varje telegram hojdes ulrop

av hapnad. Vid det sista logo far och mor varandra

i famn, och alia voro lika glada.

Fadern skrev till sin son: »Tack for den glada under-

ratlelsen med telegrafen i middags. Vi voro der och

hade sa roligt att veta dig sa nara, genom traden.

Aldrig hade jag trott du skulle fa sa mycket, jag

trodde mojligen i riksgald, hvad som blef i banko.

Vid nasta bref far jag val vela hvad du fick i hvarje

amne.» ,

Vid studentskrivningen i svenska sprakel var hans

val betecknande nog: sDet enda sinne, hvarigenom det

ar manniskan gifvet att skada Gud, sir ett rent hjarta.»

Den unge studenten inskrevs i Norrlands nation, dit

den gamla norrlandsfamiljen tyckte sig hora mer an

till Stockholm. En liten dubblett hyrdes tillsammans

med vannen Einar Lofstedt (sedermera professor).

Mobler till rummet sander fadern, som pa samma
gang beraltar att den konservative prosten Runsten

som horde talas om vad som sandes, niimligen en

soffa, bokskap och speglar, hade forkorsat sig over

ungdomens veklighet. Fadern hoppas emellertid att

Artur skall bli »mattlig sybarit i din natlrock (som

koptes bakom min rygg)».

Genom brevvaxling foljer fadern noggrant sonens

sludier och ovriga forhallanden. Det ar med verklig

beundran man dock finner hur val Artur havdar sin

fulla sjalvstandighet gentemot sin vordade far. Ett

ypperligt exempel harpa ges i faderns med en viss

iver framstallda anbud till Artur att bli informalor

2. — Verdandis smdskrifter. 322.
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for greve Bondes tva soner. Fadern ansag plalsen

erbjuda sa stora formaner och darlill en sa viklig

uppgift, da det galler den blivande store fideikom-

missariens uppfostran, alt han finner den vara vard

elt avbrolt i magisterstudierna. Att Artur harigenom

belt skulle kunna bekosta sina studier var ocksa en

avsevard fordel alt betanka. Artur skulle fa tillfalle

att se sig om i varlden. Ville han bli prast, sa hade

greven 8 eller 10 patronella pastorat att ge borl.

Genom att fa se sig om i vidare kretsar skulle Artur

ha laltare att valja Ievnadsbana. Hans allmanbildning

skulle okas mer. Av guvernanten i huset finge han
gratis Hira sig franska spraket. Alia fordelar upp-

raknas noggrant.

Men fadern lamnar sin son fritt val. Olagenhelerna

av forslaget skulle sonen bast sjalv inse. Dessa forbi-

gas darfor. Forslaget forljanar alt overvagas inte blott

for hushallningens skull men for Arlurs framtids skull,

sager han.

Artur avslar resolut anbudet for att inle forsena

sin examen och sin magistergrad som an sa lange

ar hans enda framtidsmal.

Foraldramas omhet mol sin son tar sig manga
uttryck. I ett brev 1857 skriver modern: »Nu sitter

jag ater i hemmet och tycker det ar som en drom
att jag varil i Uppsala och traffat dig. Tack min snalle

Arthur for de fa limmarna vi voro lillsamman. Det

var bra kort, men roligt anda alt fa se huru trefligt

och ordentligt min kare Arthur hade hos sig. Matte

samma rena anda vara under dilt tak och folja dig

var heist du kommer att hafva ditt hem. Jag kanner

i mitt innersla att min kara Arthur icke viker fran det

ratt ar.»

I ett fodelsedagsbrev till sonen skriver hon: >Den

30 november ger mig anledning att skrifva till min
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kara och hogt alskade Arthur, som vid denna dagens

morgon sag med stora ogon Guds herrliga dag forsta

gangen. Jag minns detta ogonblick som det varit for

en timma sedan, da jag forsta gangen fick trycka dig

till mitt hjarta. Ett sadant ljuft ogonblick kan icke

gifvas at nagon annan an en raor vid delta tilllalle,

hvars forsta tanke ar att bedja Gud bevara det nyfodda

som hon har i sin

famn.

Ack, min kara

Arthur, jag kan icke

nu, ja aldrig uttrycka

mig som jag ville for

att lyckonska dig pa

denna din 26:e fo-

delsedag. Det kanner

jag att min forsta

Bon till Gud hittills

bevarat min kara

Arthur, och hoppas

att han bevarar dig

till din sista dag.

Del var en missrak-

ning for oss att icke

i dag fa afsanda litet

smatt till dig.*

Modern klagar en

Artur Hazelius som student.

smula over alt han inte tanker

komma hem till jul. »Jag vill och boricke ofverlala dig

till nagot som du anser vara for dig till hinder. Vi

tycka att 3 dagar icke skulle gora mycket. Men du

vet sjalf bast hur du har det.

Det vore den sista julen som vi alia skulle fa vara

lillsamman. Matte denna arbetsamma och dyrbara tid

icke varka pa din halsa sa alt vi vid aterseendet finna

dig blek och mager.»
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Under de forsta sludiearen synes Hazelius huvud-

sakligen ha agnat sig at klassiska sprak, filosod och

historia. Senare koncentrerade ban sig pa nordiska

sprak som blev det amne dar han gav stora loflen.

Med stor flit bedrev ban alltid sina sludier.

Hur enkel i levnadsvanor den unge studenlen var

och hur ytterligt noggrant han bokforde varje den

minsla . lilla utgift finner man av hans ibland naslan

komiskt utforliga rakenskaper. Myntet var riksdaler,

skilling och styver. 1854 t. ex. lases: »mjolk i 30

dagar a 7 styfver quarteret 1,6 ». »Terminshyra 25.

»

»Br6d under en vecka 42. » »Badning eller raltare sagdt

dusch 9.»

Nagot som han i var manad offrar 12 skilling pa

ar perukmakaren. Eget nog beslar han sig ocksa den

oerhorda lyxen av poinada. Samma noggrannhet i

bokforingen och samma sparlanska enkelhet finna vi

fyra ar senare. Malpollettcrna for veckan hos Lof

kosta fortfarande 4 riksdaler. Men han kan dricka

kaffe hos Akerslen med Victor Bjornstrom och till

och med bjuda kamrater pa punsch for hela 2 riks-

daler med anledning av ett vad och ata bakelser

med Hdggstrom. For varje utgift redogores alltjamt

minutiost. Nu borjar han aven kopa smaskrifter och

forskrifter »at mina kullor», och Jgel Carin Hansdolter

i Risa far kronprinsens portrait.

Vid ett besok i Kopenhamn 1860, som nybliven

magister, koper han 9 par handskar och siden till

halsdukar. Handskarna torde mojligen delvis ha varit

timnade till mor och systrar. Men alt den unge Arlur

var omsorgsfull om silt yltre kan man se av att

barberarn och pomadan iiro slaende utgifler ar efter

ar. Lilet mer offras nnrnera Sven pa kamratfester.

Han dricker punsch med Hjalmar Holmgren, Norden-

skjold, Schram m. fl., som uppraknas i utgiflsboken,
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for hela 2 riksdaler. En och annan gang bjuder han
ocksa pa middag. For 10 vanner gar det lill 8 riks-

daler och 60 ore inklusive 2 buteljer madeira. Med
Frithiof Holmgren at han middag for 3 riksdaler. Och
en gang tar han nagra kamrater pa sangen med 8

flaskor sodavalten for 2 riksdaler.

Studentmotet i Kopenhamn 1862 tar elt valdigt hal

i kassan, 305 riksdaler. Utgifterna aro aven dar lika

detaljerat uppskrivna. Han koper »Kirsbar» for 4

skilling och lh bajer for 6 skilling. Hur enkelt

och indraget studenten an levde, sa var han ytterst

kamrallig och vansall. Biskopinnan Grafstrom omtalar

ett roligt exempel harpa. Hon skriver: »Troligen var

det vid Arturs Phil. Cand. examen som han lill en

sexa inbjudit 'nagra vanner' och vid hvilket tillfalle

afven Far reste lill Uppsala for alt deltaga i feslen.

Vid inlriidet i samlingslokalen fann han forsamlade

borlat elt hundratal gaster. Far vande sig da till C.

R. Ngblom och sade: 'Hvad vill delta saga? Artur

sade att han skulle bjuda nagra af sina vanner, och

har ser jag en sadan mangd manniskor.' 'Ja, snalla

Farbror', svarade N., 'det ar ocksa bara de aldra

narmaste vannerna. Skulle alia vannerna ha kommit,

hade det blivit elt par hundra.V

En forteckning over vannerna innehaller aven

marginalanleckningar over nar de forsta gangen

moltes. »Pa min serenad for Valborg Hallstrom nar

porten pa Svartbacksgatan fick resa.» »Pa nations-

salen samma dag som Muffe tenterade for Schroder.»

»Pa en musikbjudning hos Josephsons o. s. v. For

de fiesta star deras fodelsear och vilken nation de

tillhora och nar de inskrevos som studenter.

Bevaringskamraterna aro ocksa bokforda. Vannen

Frithiof Holmgren var forste korpral. Fullslandighelen
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i alia anteckningar vad de an gallde ar alltid lika

anmarkningsvard.

Nagra av Arlurs intimaste vanner, Calle Nyblom,

Fredrik Bjornstrom och Frithiof Holmgren, voro som
barn i huset hos hans gastfria foraldrar saval i

Stockholm som pa deras sommarstalle utanfor Stock-

holm, pa Haga. De tyckte sig aga en mor i Arturs

mor. Arturs forhallande till sina narmaste vanner

framgar av ett brev fran Frithiof Holmgren som
skriver 1857 att hans liv kanns lyckligare alltifran

studentmotet foregaende ar. »Val rasade stormen

nagon gang i mitt inre, val lade det gamla vemodet

sin tunga, all kraft forlamande hand ofver mitt vasen

men da hade jag dig, din ofverseende vanskap . .

.

du bar gjort mig mera godt an du mahanda tror och

vet. Med lalt hand har du manga ganger gjutit fridens

helande balsam i djupa sar. Du anade det kanske

icke, men det var dig jag sokte nar det var morkl

omkring mig, morkl i djupet af min varelse — ju

mera jag tanker derpa ju storre vaxer min lacksam-

hetsskuld. Gud vet hur del nu hade varit med mig
om jag ej haft dig. Jag kan aid rig nog tacka dig.

»

Han talar aven om det slora och lyckliga inflytande

Arturs mor och systrar haft pa honom. Aven for

detta har han Artur att tacka, som hade oppnat sitt

foraldrahems dorrar for honom.
Det Hazeliuska husets gastfrihet mot ungdom visste

knappt av nagra gninser. Vid studentmotet i Uppsala

1856 satt overste Hazelius i mottagningskommitten i

Stockholm. Han skrev till sin son: »Mamma och

flickorna be dig taga med dig hyggliga studenler.»

Harom skriver biskopinnan Grafstrom: » Artur hade

fatt tillatelse att bjuda nagra fa af siha vanner att

fran Uppsala medfolja till Stockholm, under det

studenterna voro bar. Pa vag //'// Uppsala passerade
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de norska och danska gasterna Stockholm endast med
ett kort uppehall for en tillstallning pa BQrsen. Vid

aterkomsten fran Uppsala skulle de firas har i hufvud-

sladen under nagra dagar. Under forberedelserna till

emottagandet brefvaxlade vi ofta; for hvarje bref som
kom fran Artur hade antalet giister som nan onskade

fa husrum for i hemmet okats och dagarna fore

gtisternas ankomst hade antalet gait upp till 20

studenter. Sa drillade han med sin alskade moder.

Hvar skulle nu dessa herbergeras? Jo, i den stora

larosal, som under vintrarna begagnades for att inom
dess vaggar inplugga . . . amnen horande till unga

blifvande officerares utbildning; just dar baddades pa

de langa borden, sa langt utrymmet medgaf, och da

det ej rackte, fiyttades laltsangar in. Hvarifran togos

madrasser, kuddar, filtar? Jo, familjens vanner fingo

afven lemna af sina forrad. Fardigt sag det mycket
trefligt ut . . . Men ej nog med denna gastfrihet. Till

Droltningholm hade kungen inbjudit de unga skandi-

naverna, och man fardades dit batledes . . . Artur kom
fram till Mor och fragade om han ej finge be nagra

kamrater (utom de 20) komma hem till kvallen for

att fa litet dans och sang. Mor, van vid dessa fragor,

svarade som vanligt jakande, och vi sj^strar skulle fa

bedja nagra bekanta . . . Men man ma doma om
Mors forskrackelse, da det befanns att de vid Riddar-

holmen samlade gasterna, som Artur inbjudit, jamte

vara unga flickbekanta uppgingo till ett 70-tal. I god

ordning tagade hela sallskapet med Mor i teten till

hemmet vid Mastersamuelsgatan, der ljus tandes i

alia rum och der i hast ordnades en enkel souper.

(Mat fanns i hemmet, der var oppen taffel for studenter

och besokande hela dagarna under det motet pagick)

— Far som aterkom senare, hade just glatt sig at

hvila och somn, da han fick se vaningen upplyst och
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horde sang samt musik samt sag huru de unga
svangde orn i dans, men han var ej sen att vid in-

tradet i salen deltaga i upproret.»

Generalmajor Johan August Hazelius, Artur Hazelius' far.

Far och son voro lydligen lika gripna av entusiasm

for skandinavismen och for ungdomens uttryck for den.

Under detta mote blev Artur god van med mummer
ett bland norrmannen», som han kallade den da

oklinde unge Bjornstjerne Bjornson.

1857 gjorde Artur Hazelius en vandring i Dalarna.

Pa denna fard grundlades hans sedan aldrig for-

minskade karlek till dalfolket. Nasta ar skriver Igel



studentAren 25

Karin Hansdotter i Mora om sig och hela sin familj.

Hon skall »trada i Brudstol» med Catim Anders

Ersson till pask, men forst vill hon garna resa till

Stockholm pa arbete och traffa sina vannef, »Och

Fra Louise Hazelius, f. Sranberg, Artur Hazelius' moder.

det ar min storsta onskan att den tiden fa traffa dig

i Stockholm om du pa nagot mojligt vis kunde slita

dig fran Uppsala, nog vet jag att dina foraldrar och

syskon emoltaga mig vanligt da jag gor dem pahels-

ning, men det vore anda fortraffligare om jag kunde

fa traffa dig.

»

I elt annat brev heter det »Det skulle obegripligt

mycket fiigna oss alia har hemma om vi nagon gang
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blefve ihagkomna med ett litet svar pa dessa enfaldiga

men valmenta rader.»

En vacker bild av hur den unge studentens brev

mottogos i Mora ges av en studerad moraman,
Svedelius, 1858. Han skriver »Innan vara snalla

kullor kunna komma sig i ordning med nagot bref,

vill jag med dessa rader forekomma dem samt a

deras och egna vagnar uttala den hjertligaste och

uppriktigaste tacksamhet for de ulomordentligt snalla

bref som vi med sednaste post hade det kara och

dyrbara nojet att fa mottaga . . . jag ville i dag hellre

tala om den innerlighet i hjertats kanslor hvarmed
vara dalkullor, de enkla sjalarna, ha mottagit de bref

som de tid efter annan fatt att se sig hagkomna sa

fjerran ifran oakladt deras ringhet och enfald. Brefvet

till Igel Karin har jag for det storre afstandets skuld

annu ej varit i tillfalle framlemna, men till Noret

gick jag i gar e. m. vetande mig vara dubbelt val-

kommen med brefvet i hand. »Liten Carin» var borta

och spann garn i Grannens fjos. Far hackade ris pa

garden, Mor Kerstin var pa sjukbesok i grannskapet

och lilla Anna ensam i den snygga och trefliga stugan.

Efter den forsta barnsliga . . . halsningen skot Anna
af som en pil bort i fjoset och som en annan pil flog

Carin snart mig till motes, rod och yit om kinden

som en majros i dalen . . . Brefvet fran dig framtogs

och den forsta lasningen skedde . . . Mor Kerstin steg

in — ty Far hade sprungit borL att hemta henne hem.

Det var ju hoglid i stugan. Nu foljde den andra las-

ningen under slrida tarar ofver den fromma och val-

menande moderns kinder. Vignetten besags och blef

beundrad, ett sadant fint bref hade ju icke sedan

Adams tid varit sett i Noret, jag sokte tolka husens

betydelse; pekande pa Gustavianska Cupolen, sade

jag, mahanda med en viss poetisk frihel 'der sitter
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Arlur och laser. Mor Kerstin bara vaggade hufvudet

och sade 'oh, oh', nagonting for henne sardeles egen-

domligt. Nu tog Carin sitt klenodium och lade det i

sin kista i kammaren, det inre gemaket, men monn-
tro det lange fick ro? Nej, Nej, nu kommo mostrarna

Anna och Greta . . . vidare morbror Janne och hans

hustru Smids Carin, for att ej tala om tva sma Annor

och en liten Kerstin. Nu foljde tredje lasningen under

spand uppmarksamhet och hjerteligt bifall ofver det

praktiga brefvet, hvilket dess snalla egarinna nu kan

mera ostordt forvara, och som hon sakert kommer
att annu en gang lasa och lasa omigen. Brefvet har

bildat epok inora Hanssonska familjerna, en ny tide-

rakning har begynt, bade den Julianska och Grego-

rianska aro fran i gar foraldrade i Noret . . .

Medan jag nu ar med tankarna inne i folklifvet,

vill jag namna nagra ord sarskildt om den Hanssonska

alien. Sa sager jag med flit, ty aristokrater aro vi alia

och icke minst bonderna. Moragubbarna veta ej stort

hvad ett» Riddarhus» ar och sanningen att saga ridder-

liga aro de icke. Men deremot forsta de sig mycket

val pa skillnaden mellan att ega intet utom en bo-

fiillig stuga och att skatta till staten for Vi eller Vs

Rote.

Den Hanssonska iittens anor ga langt tillbaka och

har utgrenat sig afven till Tjirnas by. Den har ocksa

eget grafstalle med tackjarnsskifva och lang inscrip-

tion ofver forfaderna i 100 ar.

»

Man forstar att det var sallsynta egenskaper och

elt enastaende varmt hjarta som kunde sa vinna all-

mogefolkets karlek och beundran som det tydligt

framgar av Svedelius' brev.

Denna karlek tycks ha varit lika stor hos gamla som
unga. Artur ar deras basta van. Honom betro de

bade sorg och gladje. De skriva Slskliga, troskyldiga
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brev till honom ora allt som ror deras dagliga liv,

ofta med brister i stavningen som visa alt folkskole-

undervisningen pa den tiden inte var sa god som nu.

Dessa brev tala det tydligasle sprak om Artur

Hazelius' forhallande till dalfolket ocb ma darfor

anforas.

Igel Carin skriver »Alla vi kullor langla att fa bref

fran var kare van Artur ... Vi glomma dig icke,

glom du icke eller oss Dina trogna vanner.>

En 17-arig kulla skriver elt litet rart brev och ber

Artur komma upp till dem. Hon beraltar hur hon

och hennes kamrater spinna och sjunga i fjoset och

att hon haller sa mycket av alia slags djur och aven

blommor. Hon hade fait fro »sa alt i sommar oppas

jag fa micke blommor i min lilla lradgard».

Bud Kerstin Olsdolter i Mora tackar for alia »n6j-

samma samtal vi afva aft oss emellan och for alia

gafvor vi afva erhalliU. System Bud Elin tackar for

bocker och »h6nskar» Artur halsa och lycka. Bud
Per Olsson skriver ocksa. Alia »honska» honom Guds

nad och frid.

Bud Eric Olsson ber Artur till fadder at sin flicka,

Smids Carin Ersdolter, och kallar Artur sin »kara

och helskade ven och hoppas fa traffa honom i

himmelen och pa det slora brollopet dar om de inte

fa raka honom har pa jorden.

Bud Eric sander honom en orre »en liten ting men
vi ville gifva den med godt hjerta».

Breven undertecknas ibland av en lang rad for-

samlade. Artur var och forblev dalfolkets liksorh

gemensamma och dyrbara egendom. Detta framgar

ur en mangd brev under arens lopp och visade sig

allt klarare nar hans verksamhet senare stallde honom
i annu narmare beroring med folket i alia delar av

Dalarna.
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Redan i borjan av 60-lalet kan man se skymtar av

den blivande samlaren i fullstandiga namnlistor pa

kvinnor och man som han traffar i Noret och Risa.

Klera later han skriva sina namn sjalva (1861), mest

kvinnor.

Pa sina vandringar kunde han leva under de mest

primitiva forhallanden. Han fick ata brod som var

l>akat delvis pa mjol av kreatursben. Han kunde bo

i stugor dar grisen spatserade in och takdropp hoge-

ligen besvarade honom o. s. v. Men allt forsonades

med bekantskapen med de enkla och gaslfria raan-

niskorna. Oftast fick han omojligen betala for vad

han fortarde.

Folkets musiksinne fangslar honom redan nu. Han
Iraffar en bonde, Olof Olofsson, som sjong svenska

och norska visor till gilarr, dem han hade lart i

bocker som han forskaffat sig. Delta intresserar Haze-

lius mycket.

Artur Hazelius p& lararbanan,

Sedan Artur Hazelius 1860 promoverals till fil.

magister efter alt ha forsvarat avhandlingen »Inled-

ning till Havamah, kom han in pa lararbanan forst

som huvudliirare i modersmalet i den av bans far

omhuldade Nya Elementarskolan ar 1861 och sa vid

Hogre Lararinneseminariet ar 1864. Vid bada dessa

laroverk lamnade han ganska djupa spar efler sig.

Harom sager Theodor Mazer i sina »Manniskogeslaller»

:

»Han sjalf och hans undervisning utgor ett af de

karaste och djupasle inlryckta minnena fran min
skollid. Aldrig skall jag forgala den vackra sommar-
dag da jag gjorde min forsla egentliga bekantskap

med honom. Pa den tiden var det ju 'fri flytlning'

hela liiroverket igenom. Man tenterade i Smne efler
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amne och flyllade till hogre klass, nar man fullgjort

alia profven. Jag hade begart alt for den unge, nyss

tillforordnade vikarien i modersmalet fa lentera. Genom
ett synnerligen vanligt affattat bref kallades jag dar-

for pa bestarrid tid ut till Haga, dar hans foraldrar

den sommaren slagit ned bopalarna. Glad och frisk

kom han emot mig utanfor byggnaden, annu ikladd

den hvita studentmossan. Var samvaro darute glommer
jag aldrig. Visst gjorde han sig underrattad om kun-

skaperna, men pa ett satt som oppnade for mig dit-

lills icke anade utsikter ofver vart sprak. Aldrig hade

jag forstalt att amnet 'modersmalet' kunde bli fore-

mal for sadan behandling. Och sa den glodande ktir-

leken till och hanforelsen for detta alskade och skona

modersmal. Han hade fangat milt hjarta och jag b6r-

jade fantisera ofver hvilken harlig lifsuppgift det skulle

kunna blifva att fa undervisa i ett sadant amne . .

.

for hvarje gang man i ett sa kallat liixlag fick 'liisa

upp' for honom, forslod man, att reformplaner med
hansyn till modersmalels behandling och anvandning

jaste inom honom. Och nar man ville fraga och var

inlrcsserad af att fa sporsmal losla, hur hjartligt for-

nojd sag han ej da ut! I korta upplysningar kunde

han ofta inlagga hanvisningar som foranledde lar-

jungen till sma undersokningar och forskningar pa

egen hand . . . Han ville frikosligt gifva hvad man var

hagad att taga emot.

Pa hans forslag och genom hans omsorg grundades

ett larjungebibliotek, och var han angelagen om att

vid dess utvidgning tillse alt vi fingo gora bekantskap

med det basta inom svensk litteralur . . . den' glodande

karlek till Sverges gamla bygd, dess folk och dess

sprak, som kom honom att gora sitt lifs allra storsta

och varaktigaste insats, den kande vi 'elementarister'

redan i hans ungdoms lararegarning andas oss till
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mole. Jag tackar honom an i dag for hvad han gaf

inig som yngling och skall intill lifvets slut valsigna

lians miune.a

Dessa ord av en aldrad ISrjunge om den ungc

Hazelius torde vara nog for att ge en uppfaltning av

Hazelius' betydelse aven pa lararbanan. Men vi vilja

dock tillagga att som lektor i svenska spraket och

litteraturhistoria vid seminariet vann han elevernas

lillgivenhet i sa hog grad att de framdeles i alia delar

av landel blevo hans uppoffrande och forstaende

hjalpare.

Som sprakforskare, sprakrensare och sprakrefor-

malor har han ocksa otvivelaktigt satt vardefullt marke
efter sig bland annat i »Lasebocker for folkskolaiu,

»Fosterlandsk lasning for barn och ungdoms m. m.

Den annu pagaende raltstavningsstriden harleder sig

till stor del fran en av Hazelius' avhandlingar. Dar-

emot hade hans iver for iakttagande av substantivens

genus ingen vidstracktare pafoljd. Det gick inte att i

strid mot ulvecklingen genomfora att man sknlle saga

klanningen hon och kjolen han, vaggen lion och spe-

geln han o. s. v. Visserligen var allmogen och ar val

iinnu i manga landsandar trogen det gamla sprak-

bruket, men i staderna och i forfattares prosaskrift

foredrages fortfarande det bekvamare den och det for

doda ting.

Artur Hazelius sjalv skulle aldrig ha kunnat for-

synda sig harvidlag. Han sade och skrev »hon» om
stugan, soffan och vaggen, han om manen och stolen

m. m:

En lang ordlista dar en hallandsk skjutsgosses in-

sikter rorande sakers genus finnas bevarade visar

Hazelius' djupgaende studieintresse i denna fraga. Pa

sprakomradet har han emellertid haft manga bade
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foregangare och efterfoljare som ha gjort del svenska

spraket lika stora tjanster som han.

Ett helt annorlunda stort och oskattbart verk for

sitt folk och silt land och dess huvudstad var den

hugstora anden kallad att ulfora. Jatteskapelserna

Nordiska museet och Skansen hade med sakerhet

ingen annan an Artur Hazelius formatt att fram-

bringa. Det fanns ingen som pa den tiden forstod

betydelsen av att radda undan forstorelse de gamla

kladedrakterna och bohagstingen fran svunna tider

eller som insag vikten av att tillvarataga och askad-

liggora det svenska folkets odlingsminnen, dess lev-

nadsvanor, seder och bruk m. m. genom liderna och

inom alia samhallslager.

Ingen mer an Artur Hazelius agde heller de per-

sonligen underbart vinnande egenskaper och den pa

en gang vidstrackta och intima bekantskap med saval

allmogen som de sa kallade hogre standen som gav

honom hjalpare i arbetet inom alia delar av inle

blott vart eget land men ocksa grannlanderna. Och
delta inom praktiskt taget alia samhallsgrupper.

Utan Arlur Hazelius' varma hjartelag och milda

vasen och utan hans okuvliga energi. hans osjalviskhet

och viljestyrka hade man heller inte kommit langt

i delta arbete som var, man frestas alt saga over-

manskligt pafrestande.

I arlionden ronte det ett sa hart motstand och

sa mj'cket oforstaende, att man maste fyllas av den

hogsta beundran for Arlur Hazelius och hans karlek

till Sverges land och folk nar man far kannedom om
vilka lidanden han har utstatt och med vilken grans-

16s sjalvuppoffring och samvelsgrann trohet i arbetet

han nadde det slora malet.
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Artur Hazelius' storverk,

Forsta gangen en skymt av den blivande stora

skapelsen Nordiska museet framtradde for min syn

var den 18 augusti 1869, da flera medlemmar av
familjen Hazelius

voro samlade i Upp-
sala pa vannen Frit-

hiof Holmgrens och

mitt brollop. Arturs

syster Jenny beratta-

de da alt Arlur bade

varit i Vingaker ocb

kommit hem med en

hel hop bindmossor.

Hon tyckte alt elt

par kunde val ha

varit nog alt gomma
pa for kuriositetens

skull och skrattade

hjartligt at broderns

lustiga ide.

Artur sade nagra

ord om alt det kunde

fa betydelse att man
insamlade dylikt

innan det vore for
Sofi Hazelius f

'
G.afstrbm.

alltid forsvunnet. Hans tanke slog ned som en blixt

i mitt sinne. Fran den slunden var jag livligl intres-

serad for hans da annu inle ens pabSrjade verk.

Artur Hazelius var sedan 1864 gift med Sufi Graf-

strom, dotter till prosten Grafstrom i Umea. Sa lange

hon levde var hon hans trognaste assistent i arbetet

och foljeslagare pa alia resor. Aven hon tjusades av

3. — Verdandis smdskrifter. 323.

I
I
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dalfolket och blev dess van och ombads till fadder

hos vanner. Hur inlensivt lion delade sin makes syn

pa Dalarne framgar ur hennes dagbok under en resa

dar 1872. Hon skriver: »Den 7 juli — en harlig dag

som lange skall lefva i mitt minne. Klockan omkring

half sju voro vi nere vid Barkbacken for alt taga

einot de viintade batarna. Det var den fagrasle som-

marmorgon. Siljan lag som en spegel. De gronkladda

stranderna med sina byar har och dar bildade en

vacker och intagande tafia, men som den norske

skalden sager: 'Naturen er skjon kun ved hjerternes

slag, som en blomst pa den elskedes bryst.' Har var

naturen dock skon i sin stillhet och i sig sjalf. Men
hur klappade dock ej hjarlat med starkare slag, da

man fick se bakom udden den ena baten efter den

andra narma sig med raska artag. De roda och hvita

drakterna skimra mot solen. Kullorna sitta pa bat-

kanten och bilda en krans af kraftiga farger. Gamle-

far synes hogtidlig i aktern, vid styret. Tio par aror

salla fart i den stora, langsmala baten, som rymmer
mer an femtio personer.

Man tanke sig mellan 30 och 40 sadana batar nastan

pa en gang framskridande pa den solbelysta vatten-

ylan! Hvilken pa en gang praktfull och obeskrifligt

intagande sjm! Det var omojligt att utan tarar belrakta

detta sallsamma skadespel.*

Artur Hazelius sager sjalv om dessa balfarder: »Den

som ej sett en sadan bat, vet annu ej hvad folklif i

Dalarne vill saga.»

Ett vackert prov pa dalfolkets karlek till Artur och

Sofi Hazelius utgor ett brev fran Bud Eric Olsson i

Mora. Han har gatt misle om alt traffa dem emedan
han lag borla pa fabodarna nar de hade besokt Mora.

Nar han kommer hem och erfar att de varit dar

skriver han: »Ja jag, eller vi, blef sa lessen sa att
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jag visste knapt var jag var, jag sora nu venlat pa

eder, att fa se eder i Mora i sa manga ar . . . om jag

icke ventat sa micket sa hade det icke varit sa svart . . .

nu ar det sa ledsamt sa jag kan icke det omtala icke

hlott for mig utan iifven for min hustru som har

hlott hort tals om eder. Och siirdeles ledsamt var det

for edra kara gudbarn som hade venlat fa se eder,

Kyrkbat, Leksand.

som de sa ofta fait hora talas om och afven fatt sa

manga karleksgafvor ifran . . . alminstone sa micket

som en bagare vatlen hade vi kunnat gifva eder, och

det af karlek. Och karleken den vager mera an silver

och guld.v

Brevet underlecknades med alia familjemedlem-

marnas namn.

Makarna borjade sitt aktenskap under ganska sma
(ikonomiska forhallanden. Fredrika Bremer skriver

ett karakteristiskt brev till Sofi med anledning av



36 ARTUR HAZEMUS

hennes forlovning med Artur. Del har sitt intresse

darfor alt det var som en profetia om det blivande

forhallandet mellan det unga paret. »H6gaktning Sr

ett praktiskt ryggstod at karleken . . . Jag lyckonskar

dig att borja ditt nya lif i smd snarare an stora om-
standigheter. Delta Sr sa mycket biittre for den hus-

liga sallhelen. Makarna lefva innerligare och mer for

hvarandra nar de maste arbeta for hvarandra. Man
lagger sin karlek, sin personligbet i hvarje smula af

lifvet. Man har mindre forslroelser, man vaxer and-

ligen och sjalsligen samman inifran utat, eller fran

rolen mot hojden likt de vackra bok-lradgrenarna

som jag stundom beundrat i Skanes parker som sym-

boler af elt fullkomligt aklenskap.» Deras aktenskap

blev sallsynt lyckligt. Gemensamt stravade de for hoga

ideal. Fran och med alt Artur Hazelius borjade sitt

samlingsverk var hans hustru med om det.

I sin »Nordiska museets historia* beraltar han att

han redan 1870 under en resa i Dalarna ronte ett

livligt intryck av den styrka, med vilken egenheterna

i folkets seder borjade uljamnas aven i dessa bygder,

»dar \
-
i af alder alskat att anse allmogen mer an i

andra vara landskap bevara sina fiidernearfda bruk.

Det blef mig uppenbart att man skyndsamt maste

ingripa, om man ville gora sig till godo de hjalp-

medel for forskningen hvilka iinnu erbjodo sig i dessa

gamla boningar, som refvos, eller i dessa bohag, som
ringaktades, och i dessa drakter som bortlades.

Och det gallde att astadkomma en stark vlickelse,

ty de maningar, som fosterlandsalskande man tid

efler annan uttalat till fromma for dessa folkliga

minnen, hade ej framkallat nagot efter en mera om-
fattande plan anlagdt raddningsarbete. Man fortfor . .

.

alt med vaxande id ur grafvarnas gomslen till viltnen

om en forhislorisk lid frammana stenen, bronsen och
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jlirnet . . . men man hade icke allvarliga tankar for

det brackliga material, som ar egnadt att sprida ljus

ofver vart folks lif och seder under de senast for-

flutna Srhundradena, och hvilket material, om det

icke tillvaratages, kanske efter nagra artionden vore

hemfallet at forgangelse.»

Han tanker noga over de olika tillvagagangssatt

man kunde anvanda for att rada bot pa liknojdheten

och stannar infor tanken pa alt gripa verket an obe-

roende av varje institution och av varje myndighet.

Harigenom skulle man slippa utsatta sig for aven-

tyret att foretaget kvavdes i fodseln, sager han.

Forsedd med en skaligen klen reskassa boi'jar han
gora nagra smarre inkop av foremal som tycktes

honom sarskilt utsatta for forstorelse. Som ett minne

av denna resa gommer Nordiska museet under de

forsta numren i sin forradsbok delar av en lange-

sedan avlagd drlikt fran Stora Tuna socken i Dalarna.

Pa hosten samma ar for Hazelius till Ostergotland

med ett litet anslag av Svenska fornminnesforeningen

och upptecknade vad han fann av folkdiktning. Redan
1872 i Dalarna samlade Hazelius gamla melodier och

visor, sagor och berattelser direkt [ran folkets man.
N3r han soker skydd mot regn i en stuga sjunger

den mer an cSO-ariga Maja Stina Kron manga Sanger.

Klockaren upptecknar dem.

Aven Sofi Hazelius tonsatter sanger som de hora

dar uppe.

Folkmusiken fick senare stor plats pa hans frilufts-

miiseum, Skansen. Bade i Ostergotland och Smaland

fortsatte han i ovrigt samlingsarbetet med allt star-

kare mailing att inle upphora harmed.

Efter aterkomsten till Stockholm forsokte Hazelius

vinna en framstaende mecenat for den gryende planen

och fick ocksa anbud om ett understod pa den da
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som storartad betraktade summan av 5 000 kronor

mot sakerhet i samlingarna och med villkor att de

samlingar som hopbragtes framdeles skulle bamna i

Goteborgs museum. Hazelius avbqjde forslaget, over-

tygad om att huvudstaden vore ratta platsen for det

museum han dromde om. Sjalv hade han blott sin

arbetskraft att offra, da han knappast agde vad som
kravdes for de nodvandigaste levnadsbehoven.

Han erinrade sig livligt den gladje han erfor nar

han fick lana 1 000 kronor av en frande och kande

dem sasom »uppslaget till en stor framtidsdroms f6r-

verkligande*.

Artur Hazelius' beslut var da genast fattat. Strax

darefter reste han till Vingakers och Osterakers sock-

nar i Sodermanland. Fran dessa dagar i november
1872 raknade han det rasllosa riiddningsarbetets borjan

vara gjord. Och det blev sedan aldrig, praktiskt sett,

avbrulet.

Pa denna resa bargades en skord som var for stor

alt rymmas i hans lilla hem. Han hyrde darfor ett

par sma rum Drotlninggatan 87, dar han anord-

nade en ansprakslos ntstallning. Men aven har rackte

ulrymmet snart inle till utan varen 1873 flyltade han
in i den sa kallade Sodra paviljongen, Drottning-

gatan 71.

Har borjade han genast utfora en alldeles ny plan

till ett etnografiskt och kulturhistoriskt museum. For

att foremalen skulle vacka ett storre intresse ville han

visa dem i deras anvandning. Man skulle se bohagen

i sjalva stugorna och hur drakterna buros. Darigenom
skulle ett livligare intryck av folkets seder och lynne

astadkommas. Han lat en konstnar utfora bilder i sa

levande och omvaxlande stallningar som mojligt och

kladde dem med en lillkallad Osterakerskvinnas hjalp

i de drakter han hade insamlat.
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Vingi'ikerstugan i Novdiska museet, sOdra paviljougen, Drottninggat. 71.

De sa skapade interiorerna uppskattades genast av

publiken nar pa hosten samma ar den da sa kallade

vSkandinavisk-etnografiska samlingem oppnades for all-

manheten. Vid dessa folklivsbilder faste Hazelius syn-

nerligen stor vikt.

Hela detta framstallningssatt av museiforemal var

nagot alldeles nytt utan foredome i nagot annat land.

Likasa det senare friluftsmuseet pa Skansen som fait

efterfoljare i manga frammande lander och i alia

delar av Sverge.

Forst 1879 utbyltes samlingarnas forsta och lang-

dragna namn mot det i alia avseenden lampligare

och enklare »Nordiska museeh.

Det folkliga elementet var saledes ulgangspunkten

for museet. Hazelius betraklade alllid allmogeavdel-

ningen som museets huvudavdelning. Men snart vid-

gade han insamlingen till andra samhallsgrupper an

bondens och lade grunden forst till hantverkarnas

och skratidens avdelningar och darefter till avdel-

ningen for vad han kallade »de hogre slanden*. Nasta
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steg blev grannfolken: 1875 tillkom den norska avdel-

ningen.

Nar Hazelius 1880 utarbetade nya stadgar for museet,

lag hela hans plan klar och han utlrycker anstallens

uppgift i foljande ord: »Nordiska museet skall vara

ett hem for minnen, framfor allt ur svenska folkets

liv, men aven ur andra folks, som med det svenska

aro befryndade. Det skall omfatta alia klasser, saledes

icke endast allmogen, utan ock medelklassen och de

hogre standen. Och da dess syfte skall vara att pa

samma gang gagna vetenskapen samt vacka och nara

fosterlandskanslan, skall det ocksa upplaga och varda

minnen av svenska man' och kvinnor, som i olika

riktningar framjat fosterlandsk odling och ara.»

Samlingarna vaxte alltifran sin borjan sa raskt, att

1874 Norra paviljongen kunde oppnas med foremal

fran Norrland och Lappland, en stuginlerior fran

Delsbo i Halsingland och landskapsbilder fran Jiirvso

i Halsingland och en hostflyltning i Lule lappmark.

Ar 1876 gor Hazelius' blivande amanuens, Per Gustaf

Vistrand, en resa i Smaland. Han bar blivit sa inlres-

serad for foretaget att han agnar storsta delen av sin

sommar at att hjalpa Hazelius utan annan Ion an att

han far resekostnaderna ersalta. Han skaffar en mangd
vardefulla saker. Hazelius har nu lyckats att fa fri

jarnvagsfrakt for museet, sa man slipper tanka pa

den utgiften.

I brev till Vistrand papekar Hazelius bland det

som bor eftersokas bl. a. straffstockar, kyrkspon,

fot- och handbojor vid tingsstallena, snibbskalar

m. m. »G16m ej allt hvad till vidskepelse horer»,

skriver han.

Hazelius berattar vad han sjalv har lyckats infanga

i Dalarna dar han just hade varit. Det var bland

annat prov pa lieskaft, slaga m. m. — som ocksa bor
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eflersokas Av vardefulla saker bor tas sa manga
exemplar som heist.

Mer Sri 50 kronor en och annan gang kan Hazelius

inte sanda till inkopen. Han uppmanar Vistrand aft

soka forma magnaterna pa de stora egendomarna att

skanka sina gamla praktvagnar och praktsladar. Han
tanker aven pa andra omraden. »G16m ej att i hvarje

stad gora en ordentlig razzia efter minnen Iran den

gamla skraliden, ambetslador, sigillstampar, valkom-

mbr af silfver, tenn eller koppar, pergamentbref,

klubbor, sparbossor, handlingar och protokoll, miister-

prof o. s. v. Inom hvarje yrke bora sadana saker

efterfragas och noggrann anteckning goras hvart dessa

saker tagit vagen da de ej kunna pa stallet aterfinnas.

Gor for detta andamal garna en ny resa till Karls-

hamn, men da en gtterligt noggrann undersokning

inom hvarje yrke . . . Brandsaxar och andra brand-

vaktsattribut, hatlar, trummor, korsgevjir m. m som
kan finnas pa en radsluguvind. Sa i alia stader. Satt

upp det pa er promemoria. Alia gamla lerkrus och

aldriga porslinsfat . . . Skrif flitigt och utforligt.»

Artur Hazelius hade 1874 den griinslosa sorgen att

fSrlora sin alskade hustru, da hon gav livet at deras

son. Men arbetet blev honom en trost. Det dovade

smartan att varje ogonblick av dagen vara upptagen

av tanken pa det stora verket.

Under senare halften av 70-talet borja aven hans

oerhorda anstrangningar for alt skaffa en egen byggnad

at de rika samlingarna. Till alia ovriga kraflprov han
utforde horde ocksa'det uppseendevackande deltagan-

det i varldsutstallningen i Paris 1878. Den flygel i

Trocaderopalatset, vari museets utstallning var in-

rymd, utgjorde standigt en av de storsta lockelserna

pa hela utstallningsomradet. Dit strommade skaror

av askadare.
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Men endast efter fortvivlade molgangar hade det

lyckats den outtrotllige Hazelius astadkomma denna

for Sverge betydelsefulla utstallning som kunde visa

varlden nagot alldeles nytt. Knappt voro golven in-

lagda i de tillamnade stugorna, skriver han, sa for-

klarade Sverges kommissarie att han inte Iangre kunde
avsta nagra medel for den svenska avdelningen. Det

lamnade anslagel och alia for andamalet insamlade

medel voro uttomda pa forberedande anordningar.

Nar Hazelius sager att dessa bekymmer under halv-

annan manads tid hora till de svaraste han upplevat,

kan man forsla att de voro sa stora att belt visst var

och en annan i hans stalle skulle ha uppgivit hela

foretaget. Slutligen fick han — naturligtvis pa eget

ansvar som vanligt — upplana bland landsman i

Paris de oundgangliga medlen. Och sa kunde han
Qppna utslallningen utan minsta andringi den ursprung-

liga planen.

Utslallningen fick guldmedalj och ett hedersdiplom.

Sverge blev genom denna utstallning mycket upp-

marksammat och berommande omtalat i hela den

utlandska pressen.

Forutom allt arbete for alt inom alia delar av landet

sjalv eller genom andra uppsoka och forvarva fore-

mal av alia mojliga slag bar Hazelius hela den

ekonomiska bordan. Efter hans fars dod gavjuarvet

nagon hjalp, men stora summor darutover kravdes

till utgifterna for resor, inkop, lokalhyror och av-

loningar at den vaxande tjanstepersonalen. I borjan

var hans hustru hans enda amanuens och han sjalv

bade intendent, konservator, kamrer och aven vakt-

mastare. Forst 1875 fick han till medhjalpare froken

Tekla Kistner som sedan intill sin dod var hans out-

trottliga bitrade.

Under de forsta aren gavs intet understod av all-
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manna medel. Forst 1875 beviljade riksdagen 5 000

kronor. Detta anslag hojdes 1876 till 7 500 och 1879

till 11600, 1881 hojdes anslaget till 16 000 for alt

darigenom styresmannen skulle kunna beredas nagon

16n. De arliga anslagen tackte emellertid inte ens de

betalade hyresbeloppen. Vid 1890 ars riksdag hojdes

anslaget j'tterligare till 25 000 kronor, vilken summa
1901 fordubblades och ar nu cirka 175 000 kronor.

Stockholms stad beviljade forst efter Hazelius' dod

15 000, langre fram 40 000 kr.

Ofta visste Hazelius inte dagarna fore de dryga

hyrornas erlaggande var han skulle ta pengarna fran.

Pa samma satt med rantorna pa de alltjamt vaxande

skulder han mast gora. 1876 racktes honom hjalp i

nodens stund genom ett konsortium av 15 personer

som lanade honom 50 000 kronor mot 6% ranta.

Lanet var ouppsagbart under tre ar, vilket gav en

smula andrum.

De forodmjukelser denne stolte man underkastade

sig nar han gick fran den ene till den andre under

oupphorliga och ofta fruktlosa laneforsok, det kan

ingen tanka sig som inte under denna tid alnjot bans

fortroende angaende dessa oerhorda bekymmer. De
belopp som han mestadels i smaposter lanat eller

omsatt uppgingo vid slutet av 80-talet till omkring

en million och vid 1898 ars slut till over tre millioner.

For alia dessa Ian hade han alltid iklatt sig person-

ligt ansvar.

Varen 1883 skriver han till en van om laneveder-

modorna som varit »mitt dagliga brod som jag laligt

fatt bita i, fast det nu ar mer an vanligt beskt». Pa
hosten samma ar heter det >Om du endast visste

med hvilka bekymmer jag kampat och kampar dessa

dagar. Jag dricker jarnvatten for att starka mina
nerver och stalsalta mig i striden.
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Det ar ingen leksak att hafva mer an 12 000 kronor

i obetalda rakningar och en svafvande skuld pa mer
an 30000 med vaxlar pa tusentals kronor som skola

betalas om en vecka med modosamt upptagna Ian,

som ocksa skola betalas efler en eller annan vecka,

att vidare fa skrifva bref pa bref med bleklagda nej

till svar, att vandra fafiinga fjat i rika mans trappor

och tala for dofva oron i deras salonger.

Och sa att inte kunna fa nagon kraftig hjalpare

som litet ville dela bordan, da det dock galler en stor

salt. Stockholm ar da i manga fall ett bedrofligt sam-

halle. Inga penningar och sallan en blick i storl. Att

tdnka stort fast vi dro ett litet folk — detta som man
borde predika for dem, pa taken, forsta de sa litet.

Ibland vore jag frestad alt tro att jag forlorat for-

magan att vinna folk, men sa upplefver jag ett och

annat som fastan i sig sjalft mangen gang obetydligt

dock verkar slarkande och lifvande. I gar var jag

t. ex. hos en rik grosshandlare och maste i hans frus

narvaro framfora mitt arende. Vanligt men afgjordt

afbojde han min framstallning under det att den

alskvarda frun, som jag for ofrigt icke alls kande,

tydligen smatt gripen af det forda samtalet, med
rorelse och varme tog min hand och sade: 'Om jag

far nagot, sa vill jag ge.'

Atskilliga andra har jag nog ocksa vunnit — jag

tror det bestamt — men de kunna intet gora mi. Och
da skall jag i denna manad utbetala eller omsatta

10 000 kronor, i november 5 000 och i december 4 000

alt ej tala om rakningarna.»

Men ej nog med alia dessa bekymmer: darlill an-

falles han i tidningarna: Om man ocksa har och var

tar hans forsvar, sa aro dock forsvararna uppenbar-

ligen i minoriteten. »Det ar som vore jag en stor for-

brytare*, skriver han 1879, »och man retar upp sig
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till raseri. Mitt svar skall du, hoppas jag, linna i

Dagbladet i morgon . . . Summan ar alt jag skanker

staten hela museet, utan all forbehalla mig sjalf elt

ore for de sju arens arbete.» For en gangs skull

rinner harmen over, och han fortsatter med en for

honom ovanlig bitlerhet:

»Jag har svart att se detta anlopp annat an som
en skam for hufvudstaden. Det vore icke ilia om fran

landsortspressen nagon protest kunde afgifvas mot
den i siden och ambetsrockar kladda salongspobelns

oforsynta ansprak. Sadan ma komma eller icke, sa

far jag trosta mig med ditt och andras fortroende.

»

Det fanns ingen grans for Hazelius' offervilja. Han
berattade hur han en gang hade haft en vaxel som
ovillkorligen maste inlosas. Det hade han ju nastan

standigt, men alia forsok att fa lana pengar eller att

fa hjalp hade denna gang varit forgiives. Dagen var

redan inne, och ingen annan mojlighet fanns an alt

ta allt sitt bordssilver, och vad langt varre var, att

ga i den alskade avlidna hustruns chiffonje och ta

fram hennes dyrbara smycke som hon hade fatt i

brollopsgava, och sa vandra med det till pantlanaren.

Han gick med tunga steg ut genom dorren. Da stod

dar en for honom okand herre, som kommit for alt

ge honom 500 kronor. Darmed var han raddad och

kande sig lycklig att fa lagga tillbaka sin hustrus

smycke, som det hade varit honom en sadan smarla

alt nodgas tillgripa.

Han tar val vara pa varje liten ljusglimt, varje

smula uppmuntran och det starker bans hopp om
batlre lider. Ntir lyckan star honom bi, sandes ett

jublande brev » Ingen dager synes an, men sljarnorna

de tindra». Gladjen var framkallad av alt en gross-

handlare »med varmt hjarta» hade givit honom 200

kronor.
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Utat visade han alltid elt glatt ansikte, hur for-

tvivlad den ekonomiska situationen an kunde vara.

»Det ar ej vart att se for mycket pa svarigheterna.

Trotsa dem och gd pd», skriver han. I sitt innersta

var han ju optimist av renaste vatten. »Det skall, det

mdsle ga. Annat far helt enkelt icke komma ifraga»,

heter del i ett brev.

Redan 1873 hade Hazelius tillkannagivit att alia

till museet lamnade gavor voro att anse sasom en

svenska statens egendom, som han forvaltade. Han
sokte efter en form for Qverlatelse och inlamnade

1879 till regeringen anbud om statens overtagande av

museet, varvid han inte fordrade annat an att en viss

del av museets skuld skulle galdas och att del

lamnades honom fria hander- att verka for sain-

lingarnas utveckling Skulden var 66 600, varav staten

skulle betala 50 000 och Hazelius resten. Staten

skulle erhalla saval alia samlingarna som kontant tva

fonder pa tillsammans 90 000 kronor.

Trots Vetenskapsakademiens och Vilterhets-, historie-

och antikvitetsakademiens tillstyrkande avslogs f6r-

slaget. Och Hazelius sorjde inte over det, tvartom.

Han hade namligen fruklat att den frihet som hade

varit museets livsluft kunde ga forlorad men inte

kunnat finna nagon annan form. Nu var alltsa frihelen

bevarad.

Langt forut var statens ratt forsakrad genom lag-

faret lestamente. »Ar nu denna stallning osaker»,

skriver han i brev 1878, »sa ar det emellertid genom
denna som samlingen sa hastigt utvecklat sig. Friheten

har varit dess lifsluft. Ingen direktion, inga kom-
mitteer, inga akademier, inga reglementen eller nagot

vidlyftigt maskineri hafva stackt hennes vingar.*

Han hiltade nu emellertid pa elt baltre satt och

utfardade ett overlatelsebrev, varigenom Nordiska
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museet stalldes som en sjalvslandig anslalt under

egen styrelse for att under all framtid och i alia vasent-

liga delar orubbad forvaras, vardas och forevisas i

Sverges huvudstad. Dessutom ikladde Hazelius sig

personligt ansvar for hela skulden och for alia de

skulder som framgent kunde komma att asamkas

museet, anda till dess att museets egna tillgangar

kunde medge skuldens galdande.

Harigenom blev sa Nordiska museet en svenska

folkets egendom, just sa som Hazelius hade onskat

alltifran dess borjan.

En mer vardefull gava an delta storslagna »Kann
dig sjdlv» hade val vart folk aldrig kunnat erhalla.

Det hade ocksa alltid legat Hazelius om hjartat att

for sina medhjalpare i alia bygder framhalla att alia

gavor och alia modor for alt anskaffa foremal voro

en skank till Sverges folk.

Bland alia Hazelius' kraftprov utgjorde inte de stora

basarer han ordnade i Stockholm de minsla. Milt i

det mest forcerade arbete kunde han dock ge sig tid

att i brev meddela hur forelaget fortskred, alia van-

liga loften som givits m. m. Till och med fran

London inga gavor genom minislern. Chefen for

Kensinglonmuseet erbjuder sig i ett upprop att ta

emot bidrag till Nordiska museet. At alia hall skrives

for att stimulera till gavor till basaren. »Du ma tro

alt jag jagas», heter det i ett brev. »Alla mina 300

fruar, utskott av olika slag, ledare o. s. v, Sjalf maste

jag skrifva upprop, sa notiser, sa samla gafvor . . . Tank
dig att Lacave som forut gifvit ett storarladt bidrag

till vart industrilotleri, i gar lofvade mig att skJinka

all scherry, allt portvin och all malaga som behofves

alia fyra dagarna.» Dessutom fick han nagra extra

fina viner som en utlandsk ministerfru onskade

att fa servera at diplomaterna. Av en annan far han
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alia kronljus till belysning av den stora borssalen

o. s. v.

Vid basaren for Skandinavisk-etnografiska samlingen

1879 skrev Frithiof Holmgren en dikt vari han sager:

»Den dag kan gry da allt vart guld ej racker

att forma bilden af den svunna tid,

hvars spridda spillror glomskans sn6 betacker,

hvars hjeltar hvila sig i grafvens frid.

Men ma den dag ej gry, da svenskens sinne

sig vander bort fran vara faders minne.»

De tva forsta raderna i denna strof satte Hazelius

som molto over det forsta haftet i serien »Samfundet

for Nordiska museets framjande*.

Nar Hazelius lyckas fa till stand basarer och andra

lillstallningar i landsorlen da baglade hjalpande brev

och uppmuntrande ord. Han skriver t. ex. till N. P.

Odman och ber honom satta eld i Gavleborna och

upprora Gavle samhalle. Odman svarar att samhallet

redan ar upprort, nagra av stadens fornamsla fruar

ha sedan nagon tid overallt satt flitiga hander i rorelse

for tillverkande av basarartikiar och en stor konsert

skall givas dar Odman lovat sjunga fyra stycken.

Fru Gurli Linder berattar i Ord och Bild 1907 ett

vackert och karakteristiskt minne fran hans sista var-

marknad. En kvall da hon efter flera dagars arbete i

ett av standen, trott och misslynt sade till Hazelius:

s'Menar doktorn verkligen att vi ska halla pa tva dagar

till?' Med en blick i hvilken pa ett forunderligt satt

blandade sig en vemodsfylld trotthet, en bitter kansla

af alt ej finna forslaelse, och anda pa samma gang

innerlig vanlighet lade han sin hand pa min axel och

sade: 'Ni knotar ofver sex dagar. Jag har arbetat i

tjugusju ar, dag och natt.' Och det lag ofver hans
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Nordiska museet p& Lejonslittten.

ansikte liksom ett skimmer af de orden: Sa formadden

I icke vaka en stund med mig.»

Det finns inte en slad som lamnas i ro. Alia sallas

i fart. Nar Hazelius 1885 hade fait tillatelse till ett

stort lotteri med 300 000 loiter — dels konst, dels

industri — till forman for museibyggnaden, da giillde

det att slimulera hela landet att skanka gavor till

vinster och att salja och kopa loiter. Som vanligt

maste sadant ske genom brev och munlligen,
%
ty for

upprop ar allmanheten »kall som is», skiiver han.

Mycket arbete hade han ocksa med att aviigabringa

en stor mangd storre och mindre publikalioner, som
pa nagot satt kunde gagna saken.

Men voro modorna oerhorda sa blevo de ocksa

hapnadsvackande snabbt belonade, i det att pa dagen

15 ar efter det museets forsta avdelnirig oppnades,

4. — Verdandis smdsJcrifter. 322.
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kunde Hazelius, 24 oktober 1888, ta det forsla spad-

taget pa Lejonslalten och darmed borja schaktnings-

arbetet till Nordiska museels valdiga byggnad.

Brevskrivningen skedde alltid nattetid oflast efter

kl. 12 efter slutat arbele i andra former. Ora Hazelius

ar ute och reser mots han diir han kornmer av hela

brevpackor som besvaras aven under de mest besvar-

liga omstandigheter.

Fastan pa resa stadd skoter han omsorgerna om allt

dar hemma. Och han ar angelagen om alt fa rapporter

hemifran. I en skakande jarnvagsvagn, pa vag mellan

Budapest och Wien, skriver han till Tcigt Karin vid

Nordiska museet 1889: »Roligt att hora att allt star

val till och att I hafven myckel folk. Jag hoppas att"

mor Karin haller god ordning bland sitt folk, ser till

att de aro forekommande och artiga mot framlingar

och att allt ar putsadt och fint.

Du kan garna sanda mig ny rapport om hvad som
tilldragit sig och bed Rannar Brita gora detsamma.

Nils Pers Anna skall du tacka for hennes bref...

Och Stora Brita och Grop Anna kunde val ocksa

bringa mig nagra underraltelser, liksom Markus och

Lukas.

Halsa dem alia vanligen. Varen dubbelt uppmark-
samma, da kongressen kornmer.

Halsa ocksa Karolina och Holmstrom. Lat mig veta

hur Karolina har det.

Nu skakar det sa ilia att jag slutar och skickar dig

elt hjarlligt farval

Din tillgifne van

A. H.»
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Artur Hazelius' arbetsrum i vaktstugan a Skansen.

Skansen.

Tanken pa elt friluflsmuseum med hela byggnader

som kunde anses typiska for de nordiska landen

under olika lider lorde Hazelius ha fatt under

anordnandet av interiorerna och landskapsbilderna i

museets borjan i paviljongerna. Fasttin nagot sadant

pa grund av de ekonomiska forhallandena var en

fjiirrliggande plan, inkople ban dock redan 1885 den

hogstuga i Mora som sedan flyttades till Skansen

1891.

I mars 1891 inkoptes for 25 000 kronor det nu sa

kallade Ovre Skansenomradet. Har borjade genast

arbetet med anlaggandet av ett folkloristiskt kultur-

historiskt friluflsmuseum. Iden var da ny och belt

originell men har sedan som bekant vunnit efterfoljd

saval i Sverge i snart sagt varje provins som i en

mangd frammande lander.
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Den ovannamnda Moraslugan var den forsta som
uppfordes. Darefter den sa kallade hackslugan fran

Orsa i Dalarna och den stora Blekingestugan. Varlenda

bohagsling i stugorna skulle inla sin ratta plats.

Ingen den minsla andring fick goras. Allt skulle efler

de noggrannaste uppmatningar och ritningar vara

precis som det hade varit. Till och med de stora,

flata stenarna utanfor Blekingestugan fordes upp.

Samma slags blommor planterades utanfor stugan, a

torvtaket samma vaxter o. s. v. Aven bikuporna fingo

ej glommas vid husvaggen.

I oktober 1891 holls Skansens invigningsfest. Redan
da insag Hazelius att omradet for elt friluftsmuseum

var alltfor trangt. Han uppgjorde darfor en manad
darefter om inkop av det da sa kallade Belvedere-

tornet med park. Det annu befintliga tornet blev om-
dopt till det svenska namnet »Bredablick».

Kopesumman var 100 000 kronor som Hazelius

ansvarade for, tills han genom en fyndig anordning

kunde fa ihop den stora summan genom att forma

115 personer alt lova tusen kronor var som inbe-

talades med 100 kronor per ar under 10 ars tid. Han
ansag nodvandigt att skaffa de 15 overskjutande med
hfinsyn till mojligen intraffade dodsfall eller andra

handelser.

Det nya omradet var omkring sex ganger sa stort

som det forsta. Undan for undan utvidgades sedan

Skansens omrade tills det blev tio ganger slorre an

det forsta forvarvet hade varit. Skansen hade nu fait

ett fritt lage som inte riskerade nagon hindrande

kringbyggnad. Den fria utsikten at soder var sarskilt

vardefullt att for alltid ha betryggad. Det sista mark-

forvarv som Hazelius gjorde var Tivoliomradet. Det

skedde en knapp manad fore hans dod.

»Gladjen harover*, berallar Laura Stridsberg i Ord

I
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och Bild 1917, »var sa stor, att samma nalt som for-

foganderatten over omradet intradde lat Hazelius

nedtaga det plank som skilde omradena. En for-

senad Skansenbesokande blev ett obemarkt vittne till,

huru 'doktorns' lilla graa gestalt elt par timmar i nalt-

morkret irrade i skogskanten, medan plankdel efter

plankdel foil, och fick ett oforgatligt intryck av att

ha sett Artur Hazelius i en av hans livs stora stimder.»

Nu hade Skansen hunnit bli en av alia omtyckt

plats. De stora varfesterna med sina historiska tag

av glada ungdomar, jultiden med Lucias ljuskrans

kring haret och stjarngossarna med julsanger och

staffansvisa, nyarsvakan med tal Iran renberget, ung-

domens vinterfarder i akja efter ren eller eskima-

hundspann, valborgsmassoaflon med sina vardkasar,

majslangen och midsommarvakan med flammande
bal och taktfasta folkdanser till nyckelharpa och

bondfiol — allt delta vaxte i det allmanna medve-

landet till ett omislligt viirde for huvudstaden.

Redan ar 1901 lastes i Stockholms Dagblad en en-

tusiastisk skildring av den nyss tirade Valborgsmasso-

aflonen pa Skansen som slutar med elt »P. S. Efter

kl. 3 i natt telefonerade d:r Hazelius, alt anlalet be-

sokande var icke mindre an 22 000 personer, det

storsta som Skansen kunnat anteckna.»

Senare torde val detta antal en och annan gang ha

fordubblats.

» Skansen skall bli en gruva . . . Nordiska museets

stod», skrev Hazelius till sin for saken nitiske van,

en av hans »gladjekallor», malaren Thure Cederstrom

i Miinchen.

Till den kulturbild Hazelius ville framsljilla horde

aven Sverges bade vilda och tama djur. Dessa ha

standigt en uppmarksamt iaktlagande askadarkrets

omkring sina inhagnader.
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En liten botanisk tradgard med Sverges matnyttiga

vaxter finnes dar ocksa. Och hela Skansen ar for

ovrigt oversallad med vilda blommor.

Nu hade Hazelius plats for det »Sverge i miniatyr*

som ban dromt om att framstalla. Hela gardar ha viixt

upp, Seglora kyrka, dar gudstjanst firas sommarlid,

klockstaplar med helgsmalsringning. Skansen blev en

levande »bilderbok» som kunde lasas ocb forstas av

Sverges folk i alia aldrar och bildningsgrader. De
»breda lagren* lago honom egentligen alltid mest om
hjartat, de som behovde mer upplysning och mer
vackelse till karlek till sitt land. Med dessa folklager

trivdes han i det hela taget ocksa bast. De hade mer

hjartevarme och storre enkelhet, vilket han varderade.

Artur Hazelius och hans medhjalpare,

Utan det varma vanskapsforhallande som Hazelius

forstod att vinna med sina narmare och fjarmare

medhjalpare inom alia samhallsgrupper och i flera

lander skulle han helt sakert aldrig ha kunnat na

sitt mal. Sarskilt kvinnorna kallade han sina »basta

medhjalpare^. Hos dem hade Hazelius en stor for-

maga att tanda den heliga elden for saken och for

arbetet for den. En av hans kvinnliga amanuenser

yttrade manga ar efter Artur Hazelius' d6d: »F6r

honom kunde man ju ha gatt i doden.s I Nordiska

museets brevsamling finner man de mest rorande

bevis pa Hazelius' enastaende forhallande till under-

ordnade.

Nar han 1878 lamnat Elias Brita i Paris alt bevaka

utstallningen och varda alltsammans, skriver han: »Jag

hoppas att du mar val och icke for mycket vantrifves ...

Halsa ibland pa hos Staaffs och halsa dem fran mig.
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Hcistflyttning i Lule lappmark pil utstallningen i Paris 1878.

Snart ar det endast tva manader till dess du far resa

hem . . . Har du med Wujffs bjalp forsokt alt genom
nya vaddar battra upp snon i Lapplandsrummet?

Spara ej pa din tvalt sa att du alltid har fina hvila

armar. Glom ej alt delta ar mycket viktigt . . . Kom
ihag att skrifva hvarje 16rdag.»

I ett annat brev heler det: »Tack annu en gang

snalla Brita for ditt langa bref som jag riktigt gladde

mig at . . . Skrif alltid utforligl . . . Sag rnig om du ar

hos Staaff, hos pastorns och andra . . . Du vet nog

att jag riktigt garna vill att du skall fa nagol noje

ibland . . . din tillgifne van Artur Hazelius.»

I nasta brev uttalar Hazelius sin gladje over alt

Brila antligen fatt se Hippodromen. Med faderlig om-
tanke fortsatter ban: sGlom ej att vara mycket for-

siktig da du ar ute bland landsman och andra, inte

minst de forra . . . Herrarna aro ej alltid alt lita pa.

Tag dig darfor noga i akt . . . Fru Sundell sade att

Ihon sett dig i sallskap pa Duvals restauralion i

Palais Royal. Darom har du icke skrifvit till mig.»
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Han berattar for henne att lille Gunnar nu ar

raskare och alt han koinmer och avbryter sin far i

skrivningen och sager: »Halsa till Stora Brita.»

Brita blir aven framdeles sedan hon gift sig i

Dalarna en trogen hjalpare. Nar Hazelius fatt under-

ratlelse om Britas lillamnade giftermal skriver han:

»Ehuru sent vill jag dock skicka dig en riktigt varm
och hjarllig lyckonskan till det vikliga sleg i lifvel

som du star i begrepp att taga. Matte du bli lycklig

i dilt eget hem — det ar min innerliga onskan till

min trofasta och trogna tjanaiinna som jag alltid vill

hafva i vaniigt minne.

Skrif nu snart, Brita, om ditt foreslaende brollop

kommer att helt och hallet hindra dig att foretaga

den fard till de siirskilda byarna . . . hvarom vi talade

fore din hemresa . . . Skada vore det om ej min kun-

niga och forstandiga Brita skulle kunna hjalpa mig
i dessa vikliga arenden.s

I ett brev tio ar senare skriver Hazelius: »Tack for

att du sa kart minnes gamla dagar da du var i min
och museets tjanst. Du vet att jag alltid satle stort

varde pa dig och pa din vanskap, och det glader mig

alt du bevarat den anda fran din ungdom.»

Kullornas brev till Hazelius aro rorande forlroende-

fulla. En skriver fran Amerika och radgor ingaende

med honom rorande sina giftermalsplaner. Ivar An-

dersson vill ha henne, men hon vill lara kanna
honom battre innan hon bestammer sig om hon kan

sympalisera med honom eller ej.

Tagt Karin skriver fran Skansen till doklorn som
da ar i Mora och ber om lov alt fa bjuda sina kam-
rater pa kaffe midsommarafton. »Doktorn undrar kan-

handa hvarfor jag vill bjuda pa kaffe? Jag tanker for-

lofva mig midsommardagen. Och da vore det mig

mycket kart att vara omgifven af mina kamrater och
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doktorn, men jag tanker att jag ej far gladja mig at

doklorns hemkomst.»
Rannare Brita skriver fran Skansen att Vallentin

varit en sondags eftermiddag och sjungit for henne

och spelat gitarr, men om delta var doktorn emot

sa ber hon honom forlata.

I elt annat brev omtalar hon att hon fait fjarde

priset i en skonhetstiivlan. Hon har inle sjalv in-

lamnat varken sitt fotografi eller sitt namn I en tid-

ning fran Dalom rick hon se det. »Nu vill jag fraga

doktorn om jag gor dumt om jag hamtar vad jag har

vunnit eller ej?»

Bade foraldrar och kullor sjalva tacka Hazelius for

att han alllid varit som en far for dem, vilket ju

aven framgar av ovanstaende brev. S& skriver t. ex.

Bud Eric Olsson pa tal om sin dotler Anna: »Finge.

hon vara under Arturs ledning sk kunde hon bevaras

for mycket ont.»

Onskan att fa komma till Skansen uttalas ofla i

brev. Nar varen kommer borja kullorna langta dit

anlingen de varit dar forr eller inle.

Om kullorna alnjolo faderlig vard av Hazelius sa

kan man saga att de fingo moderlig v&rd av hans

kvinnliga amanuenser. Till Sigrid Millrath skriver

Hazelius en gang att hon »ar ju snail och moderligen

vakar jamte andra ofver kullorna. Lat icke tillsynen

slappas! — Vaksamt oga t. ex. i Laxbro och vakt-

stugan, vid Bredablick och annorstades.»

Pa en brevlapp till henne under en resa skriver

Hazelius: »G16m ej att halla reda pa de blekinge-

kladda smaflickorna som ha fyr med unga pojkslynglar

s6ndagsaftnar.»

Hazelius' dagliga sa kallade orderlappar till ama-

nuenserna med vederborandes namn tryckt overst

innehalla Qmsom ros, 6msom ris och alllid en mangd
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uppdrag. Vikiiga saker understrokos med elt, tva eller

flera roda och bla streck och nar stora ark tillgripas,

da galler det nagot extra betydelsefullt.

Hazelius' humor kunde framlysa pa dessa T. M.

sasom t. ex. nar ban skrev till Sigrid Millralh om
vakten Bjorklund att han »mdste alia dagar — till

varldens undergang, om han lefver sa lange, vara

kladd i

Moradrakt. »

Nar stallkarlen klippt svansarna pa Skansens hastar,

skriver han: »Jag grater ofver att se sa mycket ofor-

stand.» Om Hazelius nagon gang har gjort en obe-

fogad anmarkning pa en orderlapp, kanske med stranga

ord och erfar sitt misstag, skriver han ett odmjukt

>Tillgif mig* pa den nasta orderlappen.

Alia Nordiska museets tjanstemlih och hela perso-

nalen var i regel hart pressad av arbete, men Artur

Hazelius var det oupphinnliga monslret for alia som
stodo honom nara i arbelet, var harforaren av Guds

nade, atlyddes blint och foljdes i hunforelse for den

stora sakens seger.

Garna ville han gliidja dem alia med sma festlig-

heter. Han alskade ungdomsgladje, men sjalv hade

han inte tid att narvara. Han skrev blott vanliga hals-

ningar till sina gaster.

Hazelius' karlek till Skansens djur var stor. For

denna avdelning hade han fait en utmarkt forestan-

dare i intendenten Alarik Behm. Manga djur kande

Hazelius' steg och kommo fram och halsade och fag-

nade sin herre. En rav var hans speciella van, och

vargen tog garna emot en klapp av hans hand.
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Artur Hazelius' bostad (»Gitla huset») k Skansen.

Slutet.

Pa senare ar bodde Artur Hazelius i »Gula huset»

pa Skansen. I regeln stod han dar om nalten vid en

gammal taffel och skrev sina otaliga brev. Han kunde

motta manga tiotal brev om dagen och alia besva-

rades sorgfalligt.

Den oerhorda arbetsamheten varade anda inlill den

sista natten, da ban stilla insomnade efter att ha

gjort sin sedvanliga kvalls- eller naltrond kring det

alskade Skansen och sett att allt befanns i god ordning.

Sorgen vid Artur Hazelius' dod 27 maj 1901 var

stor och akta. I hela landet torde man ha kant och

forslatt alt borta var nu en av de adlaste och slor-

slagnaste, en av de mest fosterlandsalskande och for

sitt land mest sjalvuppoffrande man som nagonsin

levat i Sverge.

Pa morgonen fore begravningen slalldes hans kista

pa Orsakullen, dar Nordiska museet uppfort ett
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Halleatadsatapeln. fran Ostergotland.

vackert granrisklatt tempel. Over ingangen lasles

Tegners ord:

»Tron ej hvad haglosheten hviskar till er;

alt striden ar for hog for er formaga

och att den kampas ut val er forutan.*

Kistan var holjd av en blagul sidenflagga, skankt av

Nordiska museets amanuenser. Skaror av manniskor

fingo tilllrade for att fa ge den dode sin avskedshalsning.

Framfor templet dar 12 dalkarlar bildade heders-

vakt holls sedan en gripande minnesstund, dar Oskar

Montelius bland annat yttrade: »Du bar med kJirlek
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vardat svenska folkets minnen. Sverges folk skall

ined kiirlek varda dilt minne.»

Efter denna hogtidliga akt bildades den Ianga pro-

cessionen som avtagade under salut och klockring-

ning och till fols foljde den avlidne den langa vagen

till Ostermalms kyrka, dar jordfastningen skedde under

sa stor tillslutning som kyrkan kunde medge.

Artur Hazelius' stoft vilar pa Skansen nara Halle-

sladsstapeln, darifran klockorna som han alskade

ljuda over hans grav.

Artur Hazelius' grav pit Skansen.
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I, Harstamning.

"Tngen klan gav iner av sitt biista

blod for friheten an Mackay."
An old scotch Brigade.

Ellen Key hiirstammar fran den beromde skotske klanen

Mackay eller M 'Kay. Delta namn framtrader i historien

redan pa 1300 talet. Pa 1600 talet sager en historieskrivare,

att ingen klan gav mer av sitt basta blod for friheten an

Mackay.

Vid denna lid fiek en av dess medlemmar titeln lord

lieay. Han hade uppsatt ett regemente hoglandare — det

Maekayska — oeh gatt i Ijanst med detta hos Krislian IV

i Danmark. Det var beromt for sina stalliga, val ovade och

uthalliga man, som kunde marschera 70 engelska mil om
dagen, ato rotter i brist pa brod, och slogos bast nar de

endast hade vatlen till dryck.

Detta regemente hade Guslaf Adolf lange efterstravat, och

nar det efter danska fredsslutet blev fritt att ta ny tjanst,

undertecknade han 1629 varvningskontrakt med lord Reay.

Regementet, 10,000 man, bar sin hoglandsdrakt, hade sin

egen bevapning och sin egen musik. Det kampade sa tappert

under Gustaf Adolfs befal, att de kejserliga kallade det,

»de oovervinneliga skottarna* och »Gusfaf Adolfs hogra

hand». Det var sa otadligt, att det gav ara at det forut

foraktade namnet legotrupp. En samtida historieskrivare

yttrar att »de liknade Omar, vilka genast de aro flygfardiga

kunna ta befalet over sig sjalva pa. det vardigaste satt».

Genom Gusfaf Adolfs dod gick lorden miste om ersaftning

for sina stora utlagg, men trosfade sig med alt hans forlust

sgagnat de hogsta mal». Han hade inle deltagit i kriget av
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vinningslystnad utan »av karlek till aran och den protestan-

tiska religionen*. For att betala de stora skulderna maste

han salja sina jordegendomar och aitt sheriffambete, oeh

dog som en utfattig man. Ellen Key har pa forata foraatts-

bladet i sina skrifter en bild av det Mackayska slaktvapnet;

en hand knuten omkring en uppatriktad dolk rned under-

skriften — Manu forti (med krafiig hand).

Enligt muntlig tradition var stamfadern till den svenska

grenen av den skotaka slakten Mackay overstelojtnant Mackey. 1

Saker blir den svenska stamtavlan forst, da slakten upp-

trader i Smaland med hans son, Fredrik.

Hos dennes sonsona son, Carl Fredrik *Key» omtalaa

forata gangen det djupa intresse for bocker oeh studier pa

flera sprak som sedan blev sa framtradande hos hans

sonson Emil Key, och i annu hogre grad ho3 dennes dotter

Ellen.

Det ar anmarkningsvart att i Carl Fredriks val vardade

boksamling fanns en av de tidigaste kvinnosaksboeker i

varldalitteraturen namligen Mary Wollstonecrafts »Maria

eller miasodet ait vara kvinna*.

Han8 son, Ellen Keys farfar, gifte sig med Caroline

Fleet/rood, ockaa hon av urgammal slakt fran England.

Aven en av hennes forrader hade haft anatallning i Guataf

Adolfs har, och introducerades aom friherre pa svenska

riddarhuset.

Ellen Key eager om sin far
2
, att medvetandet att han8

fader pa bade mors och fars sida hade kampat for friheten

under Gustaf II Adolf, blev medbestammande for hans livs-

riktning.

For ovrigt har Ellen Key bland sina forfader en mangd

historiskt kanda personer. Harald Wieselgren har uppgjort

en stamtavla som visar, att Ellen Keys far, liksom Oskar II

i tolfte led harstammar fran Gustaf Vasas foraldrar. Far-

1 Sliikten liar inte tagit introduktion pa svenska riddarhuset.
2 Minnen av ocli om Emil Key.
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moderns stamtavla upptar bl. a. riksraden Brahe oeh Sten-

bock. Mormoderns bl. a. kejsar Karl den store m. fl. tyska

furstar. Kanske ar det dessa stamtavlor, som gjort Ellen

Key sa pafallande intresserad for slaktskapsforhallanden i

nllmanhet. Hon sitter inne med stor genealogisk kunskap.

Emellertid borjar inte Etnil Key sjalv sina slaktanteck-

ningar med att tala om frihetsbjaltarna i sitt stamtrad utan

helt enkelt med mottot »ou est la femme» l
. Nar dottern

fragade honom om orsaken till anforandet av just dessa

ord, svarade han att alia de kvinnor han hade ront inflytande

av saval i sitt narmaste stamtrad som i sin senare familje-

krets, hade varit ovanliga. Och delta ej endast genom

liangivenhet och andra akta kvinnliga egenskaper, utan de

hade alia varit utpraglade karaktarer, somliga originella

personligheter, nagra med avgjord andlig begavning. Hari-

genom fick han den aktning for kvinnan, som gjorde att

han alltifran 1840 talet, da kvinnans rattigheter borjade

avhandlas, fann dessa rattigheter sjalvklara.

Denna atmosfar av aktning for kvinnan inandades Ellen i

.sitt barndomshem fran sin forsta stund.

2, Barndom och forsta ungdom,

"Sundsholm — den plats diir iuin sjal

och hela mitt jag bar sina rotter."

Ellen Key.

Ellen Key hor till det fatal lyckliga som blivit fodda oeh

uppfodda i en svensk herrgardsfamilj under den tid, da man

kan sSga att livet for sadana familjer oftast var i manga

uvseenden idealiskt.

Forhallandena i hennes barndomshem pa Sundsholm i en

av Smalands vackraste trakter, Tjust, erbjodo den yppersta

jordman for karaktarsdanandet av en sa sjalvstandigt oeh

1 Var ar kvinnan?
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storslaget anlagd natur som hennes. Dar mottog hon de

djupa intryck som varit bestammande for hela hennes liv

av foraldrar som voro lyckliga i silt aktenskap samt

intellektuellt oeh etiskt h6gtstaende — just de ratta alt

vagleda en sa frihetsalskande och hogtstravande varelse som

deras aldsta dotter var.

Stor aktenskaplig karlek har for ovrigt varit radande bland

flera av hennes forfader bade pa faderne och moderne, of(a

med ett drag av romantik, som gor deras historia fangslande.

I sina ovannamnda vardefulla Minnen skildrar hon Emil

Keys och Sophie Posses forlovningsroman vackert. Frieriet

skedde under besok hos Keys syster och svager, baron Carl

Raabs pa Helgerum, i musiksalongon, medan tonerna av en

Beethovensonat Ijodo fran pianot. Sadan var alltsa den

poetiska begynnelsen till deras lyckliga forening.

Det ar tidsbelysande, att de unga inte vagade anse sig

forlovade forran den da 24-ariga Sophies far givit sitt

samtycke till forbindelsen. Och an mer alt nar Emil nagra

dagar senare fyllde 26 ar, frSgade han om hon fann det

vara oratt att ge honom en forsta kyss som lyckonskan,

faslan hon annu inte fatt sin fars tillstand!

Emellertid vackte forlovnirgen de mest upprorda kanslor

i den aristokratiska greveslakten. Att dottern till den

konservative greve Carl Posse, lanets storste jorddrott pa

det statliga Bjdrno, skulle forlova sig med den redan da

som >rabulist» kande Emil Key, som inte ens var adelsman,

det kunde man inte smalta. Aldrig forr hade en froken

Posse gift sig med en ofralse. Och hade inte Emil Key

skrivit i det rysliga Aftonbladet! Var han inte skandinav!

Och ville han inte ha bort de fyra standen! Hade han inte

last och beundrat den forfarlige C. J. L. Almquist o. s. v.

Slakten bestormade fastmons mor med brev oeh boner

att hon malte omintetgora en sadan mesallians. Men respeklen

for karleken var det for greven avgorande. Han svarade sin

dot'er, som darrade av fruklan for ett avslag pa sin bon,
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iitt viaserligen var Etnil Key inte den mag han sjalv skulle

ha valt, men » jag har sjalv gift mig av karlek, och mina

ham skola icke av mig hindras att gora detsamma*. Dar-

med var saken avgjord.

Sophie Posses hopp att hennes alskade snart skulle vinna

hennes foraldrars bevagenhet uppfylldes i rikt malt. For-

hallandet mellan den fint kultiverade, alskvarde och intagande

Kmil Key oeh hans svarforaldrar blev »oforanderligt gotl».

Sundsholm, Ellen Keys 'barndomshein.

Emil Key hade kopt den vaekert belagna egendomen

Sundsholm, en dagsresa fran Bjorno. Han ordnade sjalv det

hem som skulle mottaga hans brud. Det blev prytt med

vaekra gamla mobler och rikligt forsett med bocker och

konstverk.

Brbllopet firades med pomp och stat pa Bjorno den 2

mars 1849, enligt den tidens herrgardssed med samman-

forande av brudparets bada slakter. Hovmastare, 11 lakejer

oeh marskalkar sprungo om varandra och styrde och slallde

for 140 gaster, varibland ett 30 tal natlgaster. Sa lange



10 ELLEN KEY

brollopshogtidligheterna varade, kordes grevens 12 svarta

vagnshastar for fyrspanda vurstar dag efler dag till middagar,

baler, supeer och »80cietetsspektakel» m. m. hos vanner i

trakten.

EEter allt detta glansfulla vimmel borjade det unga paret

sitt stilla och enkla liv pa Sundsholm. De hade under de

fbrsta aren intet annat umgange an syskonen pa Helgerum

och kapten Hultlns pa det narbelagna Kallernas. Fru Hultin

var en sjalfull, fin och poetisk varelse med musikalisk och

litterar bildning. Hon var virtuos pa harpa och forfattade

fantasifulla sagor och noveller. Ellen Key sager om henne:

»Nar en harpa tonar, nar hennes alsklingar, varens vita

blommor, sla ut, star hennea blida ansikte for ens inre syn.

Och man moter hennes blick nar de ord ljuda, vilka, lika-

val som syrener och konvaljer tyckas i sig samla en hel

sommar av ljus och varme: saliga aro de saktmodiga, de

renhjartade, de fridsstiflande.»

Kaptenen var musikalisk och blomsteralskande aven han,

men annars en gammal krigare och humorist, som kunde

beratta historier. For ovrigt var han egentligen endast en

passionerad fiskare och jagare, t. o. m. efter uppnadda 90

ar, och dessutom litet doktor till husbehov.

Han hade studerat medicin i sin ungdom innan han gick

ut i krig, och hade varit faltskar med fallenhet for lakar-

yrket, vilket gjorde, att han sedan garna plastrade med sina

medmanniskors yttre akommor. Och folket hade blind tillit

till den av alia avhallne kaptenen. Det hande ocksa att han

tick tjanstgora som barnmorska. Det var denna hans ovning

i forlossningskonsten som gjorde, att det blev den gamle

krigsbussen och inte den for sent anlanda sakkunniga frun,

som d. 11 dec. 1849 tog emot grannarna Keys forst-

fodda lilla dotter, som i dopet tick sin mors alsklingsnamn,

Ellen.

Alltifran hennes spadaste barndom horde de gamla pa.

Kallernas samman med Sundsholm, vardag som helgdag.
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Och den jamnariga Lisa Hultin har hela livet igenom varit

Kllens basta van.

Ellen Key skildrar sjalv den yllerst stranga uppfoslran

lion och hennes syskon fingo. Ett ohovligt ord till en tjanare

Hlraffades, varje lek skulle ogonbliekligen avbrytas fSr atl

fullgora ett uppdrag eller annan plikt o. s. v. Morgon- och

uftonmaltiderna intogos inte i foraldrarnas sallskap och

bestodo endast av mjolk och grovt brod. Intill 12 ars alder

lingo barnen ata staende vid bordet. Nagon uppassning fick

inte forekomma. Det var som tillfrisknande efter en lung-

inflammation, Ellen vid 8 ars alder forsta gangen smakade

en smorgas med palagg
1

, »en sa utomordentlig handelse att

minnet an i dag ej forbleknat», skriver hon.

Vidare berattar hon att av middagens tva ratter maste

iiven de atas, som fororsakade illamaende. Sjalva julafton

medforde ingen befrielse fran lutfisken ens for dem som

kallsvettades av leda. Sbndagens efterratt var ett blandat

noje. Barnen"' skulle namligen vid formiddagens predikan

turvis lasa Fader var och valsignelsen, och den som da

stakade sig — eller under veckans lopp hade stakat sig pa

bordsbonerna — fick ingen efterratt. Den som kom for sent

till middagen fick sta vid ett sidobord och blygselfylld inla

sin maltid. Att vid bordet yttra ett ord ulan att vara tilltalad

kunde inte handa forran man var ett bra stycke in i tonaren.

Alia barnen larde sig rida, kora, ro och simma, vilket

allt var oumbarliga fardigheter for den, som levde pa Iandet.

Uland ovriga nojen var helt visst det framsta att hora barn-

(liekan Anna beratta. Folksagorna »flodade» fran hennes

lappar medan hon satt vid sin bandvavstol framfor den

llammande brasan med den talt hopkrupna barnflocken

lagrad omkring sig.

Aven fran andra hall horde barnen beraltas sagner, som

pa den tiden obetingat troddes, sasom att spelman, som tre

1 Det kallades att »tvesovla> och atisags vara alltfcir overflodigt.
2 Ellen tick 3 broder och 2 systvar.
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torsdagsnatter a rad offrat ett svart lamm at sfromkarlen,

lart sig spela latar av honom, sadana, som ingen manniska

kunnat lara ut. Eller att gamla guramor kunde gora stroll-

harar», som sandes ut att tjuvmjolka grannens kor. Barnen

kunde fa hora folk bedyra, att de sett djavulen i skapnad

av en svart hund med lagande ogon. Det var en syn, som

Ellen dromde om att fa se. Visserligen hade hon engang

sett vargar, men det var ju ett intet mot den svarta pudeln!

Allt slags skrock blomstrade pa den tiden. Inte ens Ellens

upplysta mor kunde frigora sig fran obehagliga kanslor om
en ekorre sprang over vagen, eller om man satt fretton vid

bordet, eller om en spindel visade sig pa morgonen m. m.

dylikt. Och detta fastan hennes man otaliga ganger gjorde

narr av denna svaghet.

Ellen Key sager att hennes foraldrar egentligen inte voro

barnkara, och att deras karlek till varandra var sa allt

uppfyllande for dem, att de inte hade nog tid och kansla

over for sina barn medan dessa voro sma. Allteftersom

barnen vaxte upp okades emellertid foraldrarnas intresse och

karlek for dem, i synnerhet for den forstfodda. Efter hand

uppstod det allra innerligaste ffirhallande till foraldrarna.

Och Ellen blev sin fars karaste och oumbarligaste arbets-

kamrat liksom sin mors fortrogna van.

Ellens utpraglat omma modersinstinkt torde ha ersalt for

hennes syskon vad som kanske i det avseendet felades hos

modern. Den visade sig innan hon kunde tala rent. Louise

Hamilton berattar i sin biografi »EUen Key», att da Ellens

ett ar yngre lilla syster tick bannor for att hon grat,

stallde den aldre sig skyddande framfor den lilla och for-

svarade henne med de rorande och for Ellen Key karakteris-

tiska orden: »Hon a ta liten, hon tan inte hjalpa't.»

Redan som barn var hon som en mor for syskonen. Och

hennes oryggliga rattvisa uppskattades hogt av dem. Nar

karameller eller andra godsaker skulle delas, hette det:

»Lat Ellen dela, sa blir det riittvist »
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Ellen var sina morforaldrars forsta barnbarn, oeh var

nlllid karkommen till dem. Aven fran delta hem mottog hon

djupa intryck. Mormodern skildras som en anglagod varelse.

lion dyrkades av sin make, som var en helgjuten harskar-

natur, stolt och Strang mot alia andra, men mjuk som vax

mot henne. Hennes stora- husmodersegenskaper sattes standigt

pa prov i det gastfria huset, dar gaster i mangd kommo
och foro aret runt.

Morfadern var en driftig man, som alskade alt bygga

Holida hus efter egna ritningar pa sina manga egendomar i

fyra soeknar. Han anlade aven vagar milvia, forutom andra

slora foretag. Han tyckte inte om flard, men omgav sig med

en viss gammaldags stat. Och sakert dromde han inte om
ens mojligheten av att hans furstliga besittningar skulle

.sprangas i sma stycken nagra fa ar efter hans dod. Det ar

betecknande for den rike magnatens innersta nalur och

kiinsloliv, att den enda forordning han gav f6r sin jordafard

var att ett litet silcerhjarta, som han i sin ungdom hade

fait av sin hustru, skulle folja honom i graven.

I morforaldrarnas patriarkaliska hem tillbringade Ellen

hela silt femte ar. Dar larde mormodern henne lasa enligt

en sa god metod att Ellen minns det med gladje och tack-

Hamhet. Inte heller har klemades det med det ganska svaga

lilla barnet. Morfadern satte upp henne pa en »61anning»

och ville inte veta av radsla eller pjosk — inte ens nar hon

blev avkastad. Hans princip var, att barn skulle upp pa

hastryggen sa fort de kunde halla sig fast i manen. Och de

.skulle fa tommar i sin hand sa snart den kunde omfalta dem.

Det hande att olanningen bade durkade och skenade med

barnen. Till beloning for visad oraddhet sande morfadern

i'.n olanning till julklapp at barnbarnen. Det blev naturligtvis

jubel nar den pa julkvallen kom klivande in i Sundsholms-

Halen.

Barnen kande sig alltid pa vag till paradiset nar tack-

vagnen tidigt pa morgonen stod for dorren, och de visste
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att nasta eftermiddag skulle de vara pa Bjorno. Den 12

mil Ianga farden forljuvades av den sedvanliga herrgards-

matsaeken, kalla hons och rullade syllpannkakor. Ellen Key

skriver, att det var med bjartklappning av langtan de akte

uppfor den en fjardingsvag
1
langa alien.

Medan »avisorna» lastes hogt am kvallarna och brasan

brann, spann grevinnan och froknarna lin till duktyg som

vavdes av gardens vaverska i de havdvunna monstren

»Possevapnet», »Vandringsman», »Hjartat» m. fl. som horde

till dottrarnas utstyrsel. Det rika linneskapet pa Bjorno var

fullproppat med hemspunna linnevaror.

Bland de efterlangtade harligheterna pa Bjorno var aven

obegransade mangder av druvor, persikor, aprikoser och

mullbar, som vaxte pa kalljord och voro tillafna frojdeamnen

aven lor barnen.

Redan i tidig alder var Ellens karlek till lasning fram-

tradande. Nar Onkel Toms stuga och andra romaner lastes

hogt hos morforaldrarna, krop hon under bordet och horde

pa, medan de stora trodde henne leka.

Hon behovde inga lekkamrater. Sadana forfardigade hon

sja.lv genom att trulsa ihop lindebarnsdockor, som skulle

vara tjocka och bastanfa som en riktig unge.

Men karare Sn all lek blevo snart bockerna. Vid 8 ar

gick hon upp ur sangen och lyssnade vid dorren till for-

aldrarnas rum, dSr Viktor Rydbergs »Den aiate atenaren»

lastes hogt. Vid gamma alder kunde hon »Fanrik Stals sagner»

nastan utantill, och dyrkade Sokrates av vilken hon larde,

alt det narmar manniskan till gudarna att ha sma behov —
en stoisk lardom hon bevarat for livet. Thomas a Kempis

*Kristi efterfoljelse> var da aven en kar bok.

Vid 10 ar fordjupade hon sig i Runebergs »Algskyltarne» och

i Goethes » Hermann und Dorothea» liksom i Oehlenschlager,

Walter Scott, Thomas Moore och — Don Quixote.

1 2 '/a kilometer.
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Bradmogen som hon var studerade hon i J3arsaldern

(lamilla Collets »Amtmandens dotre» oeh kastades in i

llktenskapsfragan.

Ullen Key sager sig ha motfagit »alla sina livsavgorande

intryck av lasning i barnaaren fran de vuxnas bbcker*,

Hamt naturligtvis fran H. C. Andersens sagor m. fl. Hon

beholl emellertid i sin bjarna av den oerhorda mangden

hiicker hon slukade, endast det hon alskade. Och hon

pastar sig trots sin ofantliga belasenhet vara »grovt okunnig

i allt som inte pa ett eller annat satt ror manniskolioet*. Delta

har i alia tider varit hennes allbestammande intresse. Hon

trottnade heller aldrig att hora sin gamle van, kapten Hultins

berattelser om Runeberg, med vilken han hade gjort manga

nmntra jakt- och fisketurer under besok i Finland. Ellens

Torsta sorg var underrattelsen om Runebergs slaganfall.

Hon grat hela dagen, och inforde sedan en »Runebergsafton»

i veckan, da hon samlade syskonen till lasning.

Hon var inte mer an 7 ar, nar hon lart sig Tegners Axel

och Maria utantill, och bar den med sig i fickan var hon

gick. Den gav henne en forsta aningsfull langtan efter kar-

leken och det egna hemmet, som hon tankte sig som en

viilordnad lantgard med lyckliga underhavande, som bodde i

vackra stugor med tradgardar omkring.

Drommarna kunde ocksa ta storre och mer fantastiska

dimensioner. Da red hon omkring i sitt rike, kladd i vit

klanning, pa en vit hast — symbolen for den frid som

Hkulle rada. Hon skulle adelmodigt latta skattebordan, ordna

Hkolor, framja naringar — och gora ambetsmannen raltvisa

och krigare milda! Ellens tilltro till manniskornas fullkomning

var saledes redan da anmarkningsvard.

Bland de dygder barnen fingo lara sig var Strang spar-

Hamhet. De hade blott tva inkomstkallor: den ena inbringade

6 kr. om aret for att de inte skulle ata sylt och socker,

vilket ansags skadligt; den andra var va.1 knappast mer

lliidande och bestod av de s. k. »laspengarna», vissa styver



1G ELLEN KEY

for varje gott betyg. Men kassan led avbrack nar julklappar

maste kopas och nar man var nog olyeklig att sla sonder

nagot, ty sadant maste betalas.

Men likafullt lyckades Ellen att med sina sma beaparingar

skaffa sig SUskilliga bocker och till och med en bokhylla.

Genom detla handhavande av sma medel, for vilka man

skulle redovisa, larde barnen sig att spara. Senare fingo de

en manatlig handkassa, for vilken de skulle skaffa vissa

saker, och slutligen, nar man var vuxen fick man sklad-

pengar», hela 200 kronor om aret. »F6rsakeIsens vag blev,

taek vare var uppfostran, latt>, sager hon, >och lanevagen

av mig aldrig betradd».

Ellen Keys medfodda karlek till naturen hade det basta

tillfalle till utveckling. Att hon redan som barn kunde hange

sig at naturnjutning forstar man' av vad hon skriver i

Skonhet for alia
1

, dar hon skildrar med upplevelsens varme

hur barnet frojdar sig at allt vad varen bjuder, fran det

forsta gokropet, de luddiga »gasungarna», blasipporna och

linnean, och fram till midsommarens harlighet, hur det

foljer kornet fran den grona brodden till det lena axet och

det fina mjolet, och biets stravsamma bevingade arbete med

honungen fran kloverangen, lindblomman och ljungen till

den vita vaxcellen, fageln alltifran det sprackliga agget i

boet till flyttfaglarnas fard genom den klara hostluften, applet

fran den rosiga blomman till den fyllda fruktskalen. Allt

delta fangslade barnets intresse.

Vad Ellen daremot aldrig kunde fa intresse och hag for,

det var handarbete. Hon avskydde det, men skulle hon pinas

till att sy, sa ville hon atminstone gora det val. Hon sydde

sa det holl. Broderna ville darfor heist ha hennes syhjalp.

Men redan vid sin forsta fall lovade hon sig sjalv, att nar

hon engang fick gora som hon ville, skulle hon inte la i ett

handarbete. Och hon har troget hallit sitt lofte.

1 Verdi smrbkr. n:r 77.
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I n(e heller hade hon lust for de husliga goromal, som

bn praktiska modern fordrade av henne. Hon fann dem

in indre viktiga, vilket vallade strider mellan mor och dotter,

OOh grundlade vissa av hennes asikter om uppfostran, ut-

lalade i »Barnets arhundrade*.

Lyckligtvis larde modern sig forsta och respektera Ellens

Mliregna, fasta och harmoniska begavning, och lat henne

Hnart ostort ik utveekla sitt lankeliv och sina drommar i

full frihet. Det blev darfSr fordjupandet i bocker och i

naturen, som meat upptog tid och tankar. Utan jakt och

examenslasning fick hon idka sina studier. Av infodda

Mrarinnor larde hon med latthet att tala tyska och franska.

Med den torra grammatikan blev hon daremot aldrig fortrolig.

Karast var henne historielasningen. Genom den fick hon den

inblick i manniskolivet, som forblivit hennes djupaste in-

Iresse. Hon foljde ocksa i osedvanligt tidig alder med

brinnande hjarla politiska varldshandelser sadana som I'aliens

och Polen8 frihetskrig. T. o. m. Krimkriget, nar hon var 5

ftr, salte marke i henne.

Att matematik ej passade for hennes laggning ar helt

nalurligt. Men nar broderna hanade hennes oformaga,

tvingade hon sig att med oerhord moda plugga i sig nagra

bocker i Euklides for att vinna deras aktning.

Ellen Keys laslust var standig. Heist drog hon sig tillbaka

med en bok till nagon undangomd vra i skogen eller bergen.

Hon alskade ensamhet med naturen och vann kanske just

diirigenom den sjalens ro och den sinnesfrid, som foljt

henne och skankt henne jamvikt under de sv&ra provnings-

(ider, som livet med rund hand har tilldelat henne. Kon-

lemplation och stillhet blev redan i fonaren hennes andliga

livsluft. Och det gick tidigt upp for henne, att sjalens vaxt

var det enda vasentliga i livet.

Ellen alskade musik anda fran sin forsta barndom. Det

var hennes sorg att inte ha fait sangrost. Hon stravade

liinge med pianospelning, men nar hon aldrig lyckades sa

'!. — Verdandis smdsJcrifter. 27!).
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8om hon ville, upphorde hon med forsoken vid tjugu ars

alder. Pa samma satt giek det med teckningsbemodandena,

fastan anlagen dar voro battre. Hon ansag dem dock inte

!

lona modan. Daremot lyckades hon ordna blommor vaekert

i vaser till egen och andras belatenhet. Den omsorgen over-

lamnades darfor i hemmet helt och billet at henne.

I uppvaxtaldern hade Ellen en tid av stark inre strid.

Hon kande sig tungsint, led av allt som var fult och ont

i varlden, och borjade tro att Gud inte fanns. Vid den tiden

uttryckte Tegners »Mjaltsjukan» hennes sinnesstamning.

Detta tillstand sammanhangde kanske med ett hotande

brostlidande och en klen kroppskonstitution. For att starka

sig fick hon tillbringa flera somrar vid vastkusten. Dar

vacktes och nardea den stora karlek till havet, som sedan

aldrig overgivit henne.

Livet pa Sundsholm var ensligt. Sallan forekom en ung-

domsbjudning, dans eller andra si kallade nojen. Ellens

forsta bal borjade med strida tarar over att nodgas ifora

sig en urringad klanning. Kurds och koketteri eller flirt

upptog aldrig hennes fantasi. Men val kunde hon dromma

djupa och allvarliga lyckodrommar om man och barn och

eget hem.

Hon njot tidigt av ett eget rum, dar hon om sommar-

morgnarna vaknade vid soluppgangen och Iyssnade till

fagelsang och vagornas slag mot stranden, medan doften av

kaprifolium och blommande lind strommade in genom det

oppna fonstret. Hon skrev engang till sin levnadsskildrare,

Louise Hamilton, ». . . landet och ensamheten ar jag fodd for,

nard av. Samhallsverksamhet och manniskomedkansla —
det har jag fostrat mig till.*

Ellen hade redan genomgatt en allvarlig religios utveckling

nar hon sandes till Stockholm for att fa konfirmations-

undervisning. Hon Iaste bibeln, och alskade Jesus, men
hatade Gud, som latit honom lida. Hon hade borjat tvivla

pa Guds tillvaro, nar en ung man dog ifran hustru och
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flera medellosa barn. Da ville hon skaffa sig ett siikert

tecken pa om Gud fanns eller inte, oeh skrev darfor i

sanden, »Gud dr dod». Hon Irodde, att en sadan hadelse

skulle straffas med blixten eller annat, om han fanns. Nar

hon forgaves vantat pa svar, ville hon ge Gud anstand, och

sade till sig sjalv: »Om orden i morgon sla kvar pa den

undangomda platsen, da dr Gud dod, men har han utplanat

dem, da lever han.» Nar hon kom nasta dag, voro orden

borta, men hon kande sig inte fullt saker pa om det var

Gud eller tradgardsmastarens skyffel, som hade utplanat de

hitdiska orden.

Under konfirmationslasningen bodde hon hos systrarna

Karin och Mina Ahlin. Hon greps djupt av deras akta

kristliga liv. Den geniala Mina visade henne kristendomens

skonhet. »Sa blev jag kristen», sager Ellen Key, »och med djupt

allvar sokte jag aven leoa som kristen, ehu'ru under oavlatliga

stridor med tankens, personlighetens och skonhelens krav.»

Den unga konfirmanden tog inte nagot storre intryck av

den populare lararen, dr Rothliebs undervisning, men sa

mycket mer av Augustini bekannelser. Dar mottes hon av

de valdsamma och omutliga krav pa en kristen, som hon

kande alt kristendomens bud ofortydbart fordrade. Nagon

koropromiss med livets behagligheter ville hon inte veta av.

Men de inre konflikterna infunno sig snart. Krislendomens

laror blevo svara att forena med hennes skarpa tankande.

De hogsta fragorna voro djupaste allvar for hennes natur,

och kunde inte avfardas ytligt och flykligt. Nu blev Spinoza

hennes raddning. »Hade han inte funnits>, har hon senare

forklarat, »sa hade jag nu inte funnits.» Sa fruklansvard

kiinde hon konflikten.

Under denna Stockholmsvistelse var hon alia sondagar

och helger hos sin mosler, som var gift med stathallaren pa

Stockholms slolt. Har larde hon sig att beundra vacker

arkitektur, och i en av slottets flyglar aven skulptur i det

dar inrymda sa kallade »stenmuseum».
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Vid hemkomsten blev hon en ansvarskannande lararinna

for sin yngsta ayster och hennes jamnariga kamrat. Den

frammande lilla eleven har aldrig kunnat glomma sin lara-

rinna och hennes rena och upphojda sinne. »Outplanliga

intryck efterlamnade hennes undervianing i bamasinnet»,

sager hon. Hon omtalar Ellens karlek till naturen, och hurl

hon lillbringade vilostunderna ensam i skog och mark, ingen

fick veta var.

Nar Ellen var 17 ar (1866) upplevdehon en fasansfull

handelse, som blev bestammande for hennes religiosa tro.

Tva unga kvinnliga slaktingar drunknade pa Sundsholm

under badning. Da deras sjalstillstand ej var sadant, som

kristendomen fordrade som villkor for evig salighet, blev

fragan om salighet och fordomelae en livsfraga for Ellen,

som kastade henne in i grubbel och oro. Hon skrev under

ett ars tid packor av hemliga tankeboeker, dar hon gav lutt

at sitt religiosa tankeliv. Hon kampade for att vinna klarhet

och skapade sig under denna tid en livsaskadning som hon

sedan aldrig frangatt.

I manga ar laste Ellen inga andra religiosa skrifter an

bibeln, Colanis betraktelser och Robertsons predikningar.

Hon avholl sig troget fran all otroslitteratur for alt inle

utifran paverkas. Inifran skulle allt komma, steg for steg.

Hon gick till nattvarden endast tre ganger, sedan aldrig

mer. Och i tjuguarsaldern nekade hon att sta fadder

emedan hon i dopet sag en hadelse.

Med aren blev Ellen Key fri fran all ortodox dogmtro, men

hon forblev en religios fritankare med bibehallen pietetskansla.

Lange kvarholl hon en fast tro pa sjalens ododlighet och ett

hogsta vasen. Forst pa 90talet framlade hon sin nya

religiosa askadning i sina skrifter. Hon ffirstar dock fortfarande

de troende och undviker mest mojligt att sara deras kanslor.

Utan han och begabberi av andras tro, bekanner hon sin

egen, absolut frigjorda, oppet och arligt. Och den har skankt

henne frid.
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3. Foraldrarna.

"Den stora liarleken uppstar endast n'ar atran
till on varelso av annat kon smalter saniman
mcd tranadcn till en sja.1 av tar egen art."

Ellen Key.

For att ratt forsta Ellen Key bor man ta kannedom om
hennes fbraldrar och den miljo hon levde i med dem.

Hon sager om sin mor, att hon var den fullkomligasfe

hustru hon nansin sett. ».En karlek, som ej var en verksam

(imhet, en hela livet genomtrangande hangivenhet var henne

ofattlig.» Genom hela sitt liv var hon sjuklig och klen, men

forsokte pa allt satt att gora detfa sa litet markbart som

mojligt for sin make for att bespara honom bekymmer. Nar

hon hade fatt 5 barn och vantade det sjatte, forklarade

liikaren att om hon ville leva, fick hon inte ge livet at fler

barn. Fran denna tid levde makarna i celibat, utan att

detta storde det innerliga och omma forhallandet dem

emellan. Emil Key kunde pa sin alderdom saga sina dottrar,

alt han hade varit deras mor obrottsligt trogen intill hennes

dod och darefter, sa lange han levde. Redan langt forut

hade modern lart sina barn att uppskatta den sedliga styrkan

hos deras hangivne och rensinnade far genom att omtala

bans stora sjalvbeharskning. Fru Key tog sig mycket av

socknens ungdom, och bildade ett skolhem dar varnlosa

flickor fostrades till kunniga och dugliga tjanarinnor. Under-

visning gavs dar aven at andra, som onskade mer kunskaper

sin folkskolan gav. Arbetet for denna sak skedde i samverkan

med ett tjugutal allmogehustrur och fruar.

Hon stod pa. god fot med folket runtomkring. Bade hon

och hennes apoteksskap anlitades med stort ffirtroende vid

allahanda pakommande krampor. Nigra ganger utstrackte

hon pa Ellens bon sin barmhartighet till att ta frigivna

kvinnliga fangar i sin tjanst.
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Makarna voro sallsynt liktankande. De hade demokratiskal

asikter oeh handlade darefter, men pa samma gang bibe-l

hollo de det basta i ett medfott aristokratiskt sinnelag. Frul

Key delade sin mans intressen i allt, men fick tyvarr ratt il

sin fruktan, att han var alltfor optimistisk i sina kalkyler.l

bade nar det gallde praktiska, offentliga foretag, och narj

han ville forbattra oeh utvidga sina egna g&rdar och byggnader

j

m. m. Hennes verklighetssinne var klarare an hans.

Emil Key var namligen en fullblodsreformator av natur

och overtygelse, och dartill sa sangvinisk att han bokstavligenj

tvingades att ingripa och forbattra varhelst nagot behovdej

forbattras, vare sig det gallde det egna, kommunen eller

staten. Alltid gick han modigt i taten. Han ville anvanda

nya och rationella metoder for att skapa en monstergard av I

sin egendom. Och han onskade att dugliga och nojda arbetare

skulle finna en god bargning hos honom.

En bland hans forsta atgarder var att avskaffa brannvins-

branningen, som pa den tiden var den ganska allmant

bedrivna binaring, som bar gardarna genom daliga tider.

Han holl Strang rafst med lonnbranning och lonnkrogeri,

och vakade over de nya brannvinslagarnas efterlevnad. Detta

vallade honom i borjan ett rentav livsfarligt missnoje bland

ortens befolkning, som ville bibehalla sina ovanor. Med

tiden larde sig bonderna emellertid att folja honom i allman-

nyttiga foretag.

Emil Key fick t. ex. till stand en sforlikningskommittes

bestaende av 3 »standspersoner» och 6 ur »dannemanna-

klassen». Namndens syfte var att bilagga sadana tvister,

som annars skulle orsakat langa och dyra rattegSngar. Detta

forsok till sjalvstyre pa lagskipningens omrade hade sardeles

goda verkningar.

Han inlade som namnt stor fortjanst i landsvagsbyggen

och slutligen i jarnragsfragan. Tjugutre ar efter hans forsta

jarnvagsforslag invigdes banan Norsholm—Vaatervik— Hults-

fred.
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Han var ockaa grundlaggare av norra Kalmar folkhbgskola.

h'olkupplyaning lag honom alltid varmt om hjartat. Ofia

iikrev han betydelsefulla tidningsartiklar i tidens fragor, i

vilka man kan se, hur djupt frisinnad han var.

Han gjorde atora nyodlingar oeh tradplanteringar pa sin

ugendom, och anlade en atorartad tradgard, som blev en

av de framsta i hela trakten. Darifran spredos utmarkta

trfid och fruktsorter over lanet. Alia hans torpare fingo bade

IrMd och undervisning i deras plantering och skotsel. Avensa

gjorde han stora anstrangningar for att forbattra kreatura-

Htammen i Tjust.

For sitt folk var han en god husbonde. Nar han slutligen,

pa grund av ekonomiskt trangmal, tvingades att aalja det

for hela familjen aa kara Sundsholm, blev han sorjd och

Kaknad av allt sitt folk.

De gamla tjanarna sade med tirade ogon: »En sadan

husbonde fa vi aldrig mer ... »En av hana underlydande yttrade

langt efterit till hana dotter, att ingen hade nanain sett

honom »supen» och att »aldrig hade han aom andra herre-

man traasel med fruntiramer. Fylleri och miashandel av djur

(aide han inte ... de som tratte talade han forstand med,

och aldrig trottnade han att hora pa en annans bekymmer . . .

herrskapet voro som far och mor for oaa.»

Med Emil Keya intrade i riksdagen 1867 hade politiken

blivit hans allt uppslukande intresse. En av huvudorsakerna

till den ekonomiska kraachen var hans intensiva riksdags-

arbete, som hindrade den nodiga tillsynen av egendomen.

Dartill kommo missvaxtar och for stora Ian, men politiken

torde haft storsta skulden. Med liv och sjal giek han upp i

den. Han blev den egentlige stiftaren av »lantmannapartiet».

Han skrev dess program, och gav det dess namn. Det var

hana inflytande, aom i borjan gjorde partiet villigt att ge an-

slag till kulturella andamal och att stoda humanitara reformer.

Emil Key var aom namnt en ivrig reformator. Bland de

reformfragor dar han inlade sin valtalighet ma namnas nagra
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som prov pa hans riktning. Han talade for avskaffande avl

dodsstraffet, liksom av krigshovratten, och betonade att sal

lange undantagslagar funnos for militarer, kunde dessa inte]

bli betraktade som vanliga manniskor. Han talade varmt for

judarna och for religionsfrihet, fastan han sjalv var enl

troende, men inte ortodox, kristen. Och han var van av full

yttrandefrihet. I kallgrin och han av religiosa detaljer sag

han bristande aktning for andras tro, alldeles som hans]

dotter senare ocksa gjort.

I regeln var Sophie Key av samma mening i politiska

fragor som sin man. Men i forsvarsfragan intog hon enl

annan stallning an han. Medan han var en ivrig forsvars-

1

van, ansag hon, att: >Ju mer man bereder sig for kriget,

dess sakrare kommer det.» Hon nekade att ga in i. foreningen

»Varnpliktens vanner», fastan bade maken och dottern voro]

anhangare av den allmanna varnplikten, i tro att den var

en vag till minskande av krigen.

Emil Key var vidsynt. Han forstod, att det svenska folket

blir aldrig ett, forran dess bildning grundlagges i samma

skola. Och folkskolan kunde aldrig fa fullt anseende, forran

den blir grundvalen for hela folkets skoluppfostran, en lanke,

som var ganska frammande for hans samtid.

Han var avgjord van av skandinavismen liksom av

kvinnoemancipationen, och talade t. ex. varmt for pension at

kvinnosakens meat praktiska forkampe, fru Sophie Adler-

sparre — »Esselde».

Ellen Keys beundran for sina foraldrar ar med all ratt

utomordentligt stor. Hon skriver: »Varken av far eller mor

fick jag en fordom i arv, och aldrig har jag av dem hort

annat an aktning for manniskovardet, friheten, framsteget,

arbetet.s Hon formarkte heller aldrig hos dem minsta spar

av bordshogfard.

Nar hon sjalv tankte pa sina stora forfader, var det mest

pa deras romantiska historier och deras karleksliv. Att Harald

Harfager av karlek till kungadottern Gyda drevs att forena
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Norges manga smariken till ett enda, vilket hon stallt som

villkor for att bli hans gemal, och alt Karl VI11 Knutsaon

lllskade sin huslru sa djupt, att kronikan i rSrande ord talar

om deras lycka och om hans sorg vid hennes dod, och att

l.eonore Kristine Ulfeld fOrsmaktade i 40 arig fangenskap

for sin trohets skull mot en alskad make, detta allt tilltalade

lienne i hog grad. Likasa att Kristina Gyllenstjerna i sin

dode makes namn bjaltemodigt forsvarade Stockholms slott.

Aven Ebba Brahe, Gustaf II Adolfs alskade, gav henne en

rorande bild.

Alia dessa forfader ingavo »kiirleken till karleken», som

livets hogsta goda. Men framst alstrades dock denna kansla

och overtygelse av den karlek hon sag hos sina narmaste,

sarskilt fSraldrarna. De gavo henne vissheten om, att den

stora, hangivna och osvikliga karlek, som hon vill se i varje

Skta forbindelse mellan man och kvinna, verkligen kan

linnas. Detta minne av de vordade foraldrarna torde vara

det for Ellen Key dyrbaraste fran hennes ungdomstid.

Nar hon var 18 ar skankte modern henne de da annu

foga kanda Ibsendramerna sKjserlighedens Komedie», » Brands

och »Peer Gynt». Verkan av dessa bocker har hon skildrat

i ?>Torpedo under arkeny
1

. Hon sager, att hon i »Kjecrlig-

hedens Komedie* fann sig pa sitt allra egnaste tankeomrade.

Den »vallust» med vilken hon laste och omlaste denna bok

kan bast skildras, sager hon, genom att omtala att nar hon,

kort efter att ha fatt boken, sjuknade i feber, befanns det

att hon omedvetet lart sig dikten nastan utantill. Hennes

innersta instinkter samstamde med Ibsens helhetskrav och

med hans hogt spanda idealism.

Modern hade forstatt att valja det ratta for sin potters

utveckling genom skonlitteraturen, det som bast skulle for-

djupa hennes kanslo- och tankeliv.

1 Se Tankebilder av Ellen Kev, sid. 08.
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4, Med fadern i Stockholm.

". . . det ar i den befolkade oknen !

luften ilr mest fylld av tungsinne."

Ellen Key.

Emil Key hade bott tva riksdagsvintrar i Stockholm utan

sin familj. Hans avsky for uteliv och behov av familjeliv

foranledde beslutet att hans hustru och dottrar skulle vara

honom foljaktiga till huvudstaden nasta vinter. Hans behov

av sin hu9trus sympati och sallskap vaxte med aren. Var

hon ej pa sin plats, sokte han henne i hela huset. Allt

skulle hon hora och vara med om. Vindsvaningen i det

Bondeska palatset vid Norrstrom hyrdes darfor hSsten 1868.

Sedan fick Ellen endast under sommarmanaderna bebo det

kara och saknade Sundsholm.

Det var ingen latt sak for de genuina lantborna att

acklimatisera sig i storstaden med det for dem sa anlipatiska,

standiga rorliga livet, skramlet oeh vimlet. De kansliga lant-

varelserna funno stockholmarna svara att forsta, som t. ex.

nar de kunde be froknarna Key delta i en bal for svaltande

smalanningar! Detta forsta intryck av skillnaden mellan

stockholmares och landsbors tankande och kannande och

hela levnadssatt forminskades knappast under arens lopp.

Ellen Key kunde aldrig f allt forsona sig med livet i

Stockholm fastan hon dar fick en betydelsefull verksamhet

och manga vanner for livet. Hon saknade alltid landet och

naturen liksom den lantliga enkelheten i levnadsvanor. Varje

host var sorgen att lamna Sundsholm lika ny och lika svar

att overvinna.

Sa lange fadern bevistade riksdagarna levde hon ett

intensivt liv med honom. Hon foljde hans politiska verksam-

het i detalj, och fick till och med narvara vid hans politiska

sammankomster i hemmet. Hon kunde aven bli bjuden med

pa exklusivt lantmannapartistiska middagar, sa invigd var

hon i denna krets.
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Hon var sin fars sekreterare, vilket gav henne en sadan

vana att uttrycka sig i nans atil, att det hande att tidnings-

artiklar som hon hade skrivit, sin far ovetande, blevo tagna

av redaklionen for att harflyta fran Emil Key. Badas tanke-

gang var i regeln likartad, oeh handstilen var ju alltid Ellens.

Efter fa ar nodgades familjen, av ekonomiska skal, att

gora det stora offret, att modern och de yngre dottrarna

Btannade pa Sundsholm, medan fadern och Ellen bodde i

Stockholm. Detta okade ytterligare Ellens hemlangtan. Hon

skriver till sin mor: »Nar jag susade in genom tunneln i

dag, var det som om hela 'SSder' lagt sig pa mitt bjarta,

sa tungt kandes det . . . Sag flickoma, att de kunna vara

glada att sitta pa Sundsholm, den 1 ilia, parlan av renhet,

frid och lycka . . . Har ar smutsigt, bullersamt, otacktl . . .

Men fyra manader ga snart.»

Ellens griinslosa karlek till Sundsholm far ett pregnant

uttryck i ord sadana som: »Nar jag svanger upp framfor

den bruna Tolehattsgrinden, kanner jag mig som en salig

ande maste kanna framfor paradisets port. Och om jag en-

gang kommer alt sta framfor den, ber jag att i forvag fa

veta om himlen har nagot Sundsholm — annars vill jag

inte dit.»

Stockholm erbjod dock onekligen aven stora formaner

som Ellen Key tillgodogjorde sig. Hon foljde intressanta

forelasningar, som hollos for darner i en pa den tiden

betydelsefull institution, kallad Lasesalongen. Sarskilt fangs-

lades den vetgiriga unga flickan av norrmannen, professor

Lorenz Dietrichsons estetiska kurs och Pontus Wikners

filosofiska foredrag.

Ellen Key larde snart kanna fru Sophie Adlersparre, vilkens

Tidskrift for hemmet hon hade foljt alltifran barndomen.

Den hade tillfort henne en brinnande overtygelse om behovet

av kvinnans frigorelse och utveckling. »

Fru Adlersparre som var en ypperlig psykolog, nar det

giillde att uppleta och genomskada dolda kvinnliga formagor,
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infangade genast Ellen Keys penna for sin tidskrift. Hon lat

henne borja med att referera foredrag, gora oversattningar

oeh litteraturanmalningar. Sedan foljde efter hand sjalv-

standiga artiklar. Fru Adlersparre loekade fram dugande

kvinnor pa skilda omraden, och forstod att ge dem deras

ratla plats. Hon hade aven den lyckliga gavan att kunna

skanka den uppmuntran som for ambitiosa naturer halsosamt

stimulerar deras sjalvtillit oeh arbetsiver. Helt visst hade

»Esselde» ett avsevart inflytande pa att den tillbakadragna

och ansprakslosa flickan fran Iandet nansin vagade framtrada

offentligt. De blevo hjartevanner trots den stora alders-

skillnaden. Ellen Key borjade dar sin livslanga kamp for

kvinnorna utan att nSnsin bli vad man kallar kvinnosaks-

kvinna, eller med andra ord en som koneentrerar och

specialiserar sig pa att forbattra kvinnors stallning.

I sin iver att varna mot varje spar av missriktning i

kvinnororelsen har Ellen Key nagon gang forletts att i

onodigtvi8 valdsamma ordalag kritisera rorelsen. Forsta gangen

detta skedde sarades fru Adlersparre som var ledaren och

den svenska kvinnosakens fanbarare och kande sig person-

ligen anfallcn. En smiirtsam slitning mellan vannerna blev

darfor foljden, liksom en haftig polemik i broschyrer och

tidskrifter.

Innerst bibehollo val dessa tva storsinta kvinnor aktningen

och tillgivenheten for varandra, men emellan Ellen Key och

manga oforsonliga kvinnosaksintresserade kvinnor blev klyftan

djup och pa vissa hall varaktig. Mer oeh mer, ja kanske

fullstandigt, har emellertid den schism utjamnats som uppstod

mellan Ellen Key och 90-talets kvinnosakskvinnor.

Genom sitt arbete i Tidskrift for hemmet hade Ellen Key

avanserat till korrespondent i storre tidningar, vilket okade

hennes mod och sjalvtillit.

Ellen Key bevistade ocksS. froknarna Rossanders larokurs

for darner, och blev senare sjalv lararinna i denna. Har

h6ll hon med bavande hjarta sitt forsta egentliga fore-
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drag. Det var orn Erik Gustaf Geijer som hon rnycket be-

undrade.

Bland alstren av Ellen Keys penna fran denna tid ma
Har'skilt namnas utfbrliga och ylterst ingaende riksdagsbrev

till modern.
1

I den ser man hur fullstandigt hon var inne

I riksdagspolitiken, sarskilt i lantmannapartiets inre och yttre

liistoria. Med beundran foljde hon faderns arbete och

anstrangningar. Och slutligen ar det med sorg hon upplever

bans nederlag i forsvarsfragan och darav foljande avsagelse

av riksdagsmannaskapet.

Redan dessforinnan hade fadern och hon av ekonomiska

skal mast upplosa sitt gemensamma Stockholmshushall.

Ellen hyrde da. ett litet rum i Anna Whitlocks vaning inpa

garden vid Drotlninggatan. Hon hade redan borjat undervisa

i den lilla Whitlockska skolan, och fortsatte med det i

manga ar under dess standiga tillvaxt.

5. Forandrade levnadsforhallanden,

"Som ftgelboet danas ay idel sma
straii och dun, sa danas henikiinslan

av idel lena. enkla ting . .

."

Ellen Key.

Nar Emil Key ar 1883 overgav riksdagen och sin politiska

bana, ramlade hans och familjena ekonomiska stallning

samman. Orsaken hartill var till stor del att hans politiska

intressen hade tagit tid och fankar i ansprak i sa hog grad

att han forsummat sitt eget. Dartill kom en rad missvaxtar

som gjorde situationen ohallbar. Skulderna vaxte honom over

huvudet, och ekonomisk ruin stod for dorren.

Lange hade familjen darrat av fruktan att mista det kara

hemmet. Nu stod man infor det oundvikliga. Sundsholm

maste saljas jamte sa gott som allt vad de agde for att gott-

gora fdrdringsagare. Endast det nodvandigaste undantogs for

1 Se Minnen av och om Emil Key.
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elt lilet hem i Halsingborg, dar Emil Key blev postmiistare

samma ar.

Han hade for sina fordringsiigares skull kant sig nodsakad

att molta denna plats trots den djupa forodmjukelse han

erfor genom att handla i strid med sina principer om det

orattvisa i, att fortjanta posttjansteman skulle forbigas vid

tillsattandet av chefsplatser inom posten.

Till den stolte mannens bekymmer kom aven de bittraste

sjalvforebraelser att ha forstort hustruns stora arv. Pa hans

sjalvanklagelser svarade hon, att han hade gjort hennes liv

dess rikare. I brev skriver hon: »Penningar bereder sallan

lyckan i hemmet. Tvartom, de stora den oftast. Och forst

nu, da de fattas, skall du fa erfara vilket overmatt av

karlek, som finnes i vart lilla kara hem . . . du skall ej

sorja over att du kan lamna barnen mindre an du onskaf,

nar du ser huru litet gladje och Iycka de egentligen bereda.

Ingen av oss, for vilka du arbetat, saknar dem, blott vi fa

behalla dig oeh du ej sflrjer och lider och plagar dig.» I

ett annat brev skriver hon: »Du skall overraskas av huru

latt allt skall ga genom gemensamma stravanden att under-

latta den tunga borda, du hittills burit ensam . . . Upppffringar

och inskrankningar for alt spara kan kosta pa, men det ar

mjttlgt, ofantligt nyttigt f6r oss alia. Kriser behovas for

att ur manniskans skattkammare, vilken ofta ar rikare an

man sjalv tror, framdraga de tillgangar som finnas. Jag

haller fast vid min overtygelse att man foradlas och for-

battras vida mera av motgangar och provningar an av med-

gang och framgang. Allt fbrvandlas till ett forsvinnande litet,

blott man ar avhallen; ett sadant brev som ditt i dag ar en

rik skatt, som overgar allt annat.

»

Pa dessa brev hade Emil Key skrivit: »Solstralar under

morka stunder, som skola folja mig in i graven nar den

for mig 6ppnas.»

Hans hustrus sjukdom tilltog orovackande, men sa lange

hon maktade halla sig uppe, var hon fardig att uppfylla sin
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ana minsta onskan, att tanka och handla for hans trevnad,

att deltaga i hans intressen, att vara till hands for hans

hjalp. Till sig sjalv tog hon inga hansyn. Och vad hon

fordrade av sig sjalv, fordrade hon aven av sina dottrar.

Kadern var medelpunkten for alias karlek i hemmet. Hela

familjens stravan giek ut pa att jamna svarigheterna for

honom. Ellen Key sager att foraldrarna buro sitt tunga ode

»8tort, milt och 6dmjukt».

Vid auktionen pa Sundsholm kunde Ellen kopa en liten

bosattning at sig for 1,000 kronor som hon hade fatt i

faddergava. Med dessa kara minnen fran barndomshemmet

satte hon ett eget ansprakslost litet bo i Stockholm. I detta

hem samlades vanner och bekanta omkring henne.

Pa sondagsformiddagarna kunde vem som ville besoka

henne, viss om att alltid vara valkommen. Dar traffade man

intelligenta och mer eller mindre framstaende personer. De

som hade nagot pa hjartat eller tSrstade efter andligt utbyte

sokte sig dit. Dar dryftades tidens tankar och dagens fragor,

dar fordes spirituella samtal emellan eliten av forfattare och

konstnarer, samt socialt och lilterart intresserade. Ofta

kommo intelligenta och kunskapstorstande arbetare, liksom

utlanningar som flitigt uppsokte den redan pa 80- och 90-

talet mer och mer kanda forfattarinnan Ellen Key.

En afton hos henne i mer slutet sallskap var nagot man

aldrig kunde glomma. Man befann sig i en atmosfar av hogsta

kultur och hemtrevnad. Man kunde t. ex. fa hora Oscar

Levertin lasa hogt nagon nyutkommen dikt eller Richard

Bergh och Tor Hedberg resonera om konst. Eller dar

diskuterades politik och litterara och sociala fragor m. m.

Endast ett fattades i den fullstandigaste andliga njutning och

sjalfullaste stamning, det var musik. Ellen Key agde intet

piano, hur hogt hon an alskade musik.

Hennes onskan i detta lilla hem, liksom overallt annars,

var att ge med fulla hander. Har samlade hon ocksa den

B. k. »juntan», en liten vankrets av konstnarer och litterater,



32 ELLEN KEY

forevigade av Hanna Pauli i en stor malning, kallad »Van-

nerna», soin kan ses i Nationalmuseum. Ellen Key sitter i

mitten, belyst av lampans sken och laser for sina uppmark-

samt lyssnande vanner.

Att konstnarer kanna sig sarskilt dragna till henne ar

helt naturligt. Hennes karlek till konsten ar stor. Den var

grundlagd redan i hennes barndom av fadern. Som helt ung

hade hon rest med honom till Tyskland, Italien, Frankrike

och England, och forstod redan da att uppskatta vad hon

sag av konstens harligheter. Hon var genom bocker och

reproduktioner pa forhand ganska hemmastadd i de stora

museerna, och larde sig fort att skilja pa de olika malar-

skolorna. Hennes far sade vid hemkomsten, att Ellens

konsfnarslidelse varit sa vild, att hon kunde ha behovt ett

helt indelt regemente soldater for att folja henne i tur och

ordning, och hon hade anda trottat ut deml Karleken till

konsten har Ellen Key sedermera odlat genom manga och

langa vistelser utrikes i de lander, dar konsten i alia dess

former under svunna arhundraden stalt hogre an hos oss.

Och overallt har hon vunnit en mangd beundrande van-

ner bland konstnarer liksom bland andra framstaende per-

soner.

Stockholm gav visserligen rikt tillfalle till intellektuella

njutningar av manga slag, som hon flitigt begagnade sig av.

Men ingenting kunde minska eller dova Ellens svidande langtan

till landet. Den vek aldrig. Hon sager: »Att bo pa Iandet,

bruka jorden, aldrig Iamna den — detta var, fran jag borjade

tanka, det avgorande i mitt kansloliv.»

Ellen Key kande ocksa ett allt starkare behov att odelat

och ostort fa agna sig at sin pa 90-talet framgangsrikt

borjade skriftstallarverksamhet. Men det fanns annu en

orsak till, att hennes langtan fran Stockholm vaxte. Hennes

kristallrena sinne hade sedan nigra ar kant sig besudlat

och upprort av elaka tungors fortal. Lognaktiga beskyllningar

hade blivit utspridda sa krankande for hennes innersta och
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djupt sedliga kanslor och moraliska begrepp, att de voro

pinaamma att utharda.

Ellen Key langtade efter lugn. Hon hade statt med i 90-

lalets upprivande strider alltsedan hon hallit inlednings-

fiiredraget om Tanke- och yttrandefrihet vid den offentliga

diskusaion, som den frisinnade studentforeningen Verdandi

hull 8 mars 1889. Detta vackte ett oerhort rabalder i pressen

och myeken ovilja. Hon slot sig fullstandigt till Verdandisterna,

och blev darfbr, liksom de, ilia sedd och ilia behandlad.

Hennes foredrag »Huru reaktioner uppsta», liksom hennes

upptradande for Yttrande- och tryckfrihet hade rivit upp

himmel och jord. Hennes harm gallde den gangen domen

enligt hadelseparagrafen av fyra unga man, som i sin iver hade

uttalat sig sa, att de kunde anklagas for hadelse enligt en

lagparagraf, som man haft anledning tro sa foraldrad, att

den inte langre kunde tillampas, heist samma hadiska asikter

fritt kunnat uttalas i tryck av andra, som iklatt dem en

mindre popular form. Nu pavisade hon att denna lagparagraf

stred mot utvecklingens och framatskridandets lag, och att

det var oforenligt med civilisationen i vara dagar, att andliga

strider utkarripas med andra an andliga vapen.

Hon ensam hade mod att upptrada till de domdas forsvar.

Hon ville inte foravara det satt pa vilket de framstallt sina

meningar, tvartom, fran detta tog hon bestamt avstand, och

framholl vikten av att unga stridskampar valja sina vapen,

for att inte adra sig det dryga ansvaret av att reaktioner

uppsta. »Vara egna fel och misstag bli pa langden de enda

farliga flenderna till den sak vi leva for», sade hon.

Haftiga anfall gjordes i pressen och enskilt. Till och med

en sadan gammal frihetskampe som S. A. Hedlund forsvarade

hadelseparagrafen, och hon rakade i hovsam polemik med

honom. Genom allt detta pressbrak fingo hennes ordstor

spridning och gingo som en lopeld over landet. De torde

nog i hog grad ha bidragit till att med tiden alltfler givit

henne ratt i hennes meningar. De vacka nu inte langre

:i. — Verdcmdis smdskrifter. 279.
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nagon harm, och omfattas troligen redan av det stora fler-

talet bland dem som tankt over saken med besinningsfullt

lugn.

Avensa uppmarksammades utan storre vanlighet det fore-

drag om Individualism och Socialism
1

, som hon holl i

Verdandi 1895 liksom ett fbredrag om Ny aktenskapslag

som bolls i samma forening 1903.

Och stor uppstandelse vackte det nar Ellen Key 1903

talade pa Ladugardsgardet for kvinnornas normalarbetsdag

vid en socialistisk forstamajdemonstration. Och nar hon

deltog i arbetarnas strid for sin foreningsratt och ville fa

den erkand som absolut okrankbar, blev hon givetvis skarpt

klandrad. Nu faller det inte langre nagon in att forsoka

bestrida den ratten.

Intet ogillande, inga anfall, om aldrig sa hatska, ha nansin

formatt Ellen Key att vika en enda tumsbredd fran det satt

att handla som hon kant vara det ratta, det som kunde

verka till gagn for andra.

Annu en annan med folkupplysning sammanhangande

verksamhet hade Ellen Key upptagit och format, innan hon

lamnade Stockholm, namligen de s. k. Tolfterna, dar kvinnor

ur mer valstallda samhallsgrupper motte kroppsarbeterskor

vid innehallsrika samkvam, som mangen gang lyfts upp till

hogtidssttmder for dem som leva pa skuggsidan. Dessa

tolfter ha fortfarande uppehallits av trofasta vanner till

Ellen Key till nytta och gladje for ett myckel stort antal

kvinnor.

»Rene» skrev om dessa samkvam: » Aldrig har jag kant

for Ellen Key sa som den stunden, da jag kom in i trangseln

bland alia dessa renviljande unga kvinnor, av vilka manga

utan henne kanske aldrig blivit vackta till mera ideala

intressen.»

Ellen Key overostes ocksa under denna tid av oraltfardig

och oforstaende kritik av sina bocker. I viss man kan hon

1 Verd. smiiskr. n:r 65.
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Mligas ha nagon skuld i detta oforstaende darigenom att hon,

i synnerhet pa den tiden, inte var nog klar och tydlig i

framstallningen av sina meningar. Hennes bocker tycktes

Hakna den fulla genomarbetning och koncentration som ar

nodvandig for att gora en sa tankemattad litteratur fattbar

for flertalet lasare, heist da for dem som pa forhand voro

avogt stamda mot henne och ovilliga att forsta.

Ellen Key kunde i sin temperamentsfullhet, i forbifarten

Haga overord, som hade tarvat forklaring och precisering

och begransning, for att inte fresta till misstolkning. Lasarna

gavo sig inte tid och talamod nog att lasa Ellen Key i sin

helhet, utan hakade upp sig pa losryckta yttranden som

Btotte dem for huvudet, men kanske pa ett annat stalle och

i ett annat sammanhang fingo sin fulla fortydligande belysning.

Ellen Keys mest betydelsefulla bocker, de filosofiska, aro

likt alia andra filosofiska bocker vad man kallar tunglasta

och fordra arbete och god vilja att forsta, om man skall

kunna tranga in i dem. De aro dock vida mindre svarfattliga

lin filosofiska bocker i allmanhet aro, och borde lasas av

var tankande manniska, sa tankedigra och tankevackande

iiro de.

Det ar alldeles riktigt nar Per Hallstrom sager om Ellen

Keys forfattarskap: »Nar man stoter pa en larosats som

Hynes absurd i sin kategoriska formulering, skall man bara

notera den i sitt minne utan verop och lasa vidare. Man

skall da nastan jamt, men kanske i ett annat sammanhang

till slut finna den kompletterande motsagelsen och inskrank-

ningen, gjord av henne sjalv och oftast mycket battre, ratt-

visare och vidare, an lasaren i hastigt mod kunnat ge den.»

Det ar ofta sa att nar en person av en eller annan

anledning har rakat gora sig misshaglig, sa. nagelfares dess

goranden och latanden pa ett satt, som under andra om-

HtRndigheter inte skulle fallit de kritiserande in. Sa blev

fallet med ett hyllningstal som Ellen Key holl pa en fest

for Ibsen 1898. Hon hade mottagit uppdrag att tala »a de



36 ELLEN KEY

svenska kvinnornas vagnar». Talet blev ogillat av manga,

och ett valdigt rabalder uppvacktes. En protest av 2811

svenska kvinnor infordes i alia tidningar. Flamraande anfall

och forsvar korsades i pressen. Men de som lugnt och sansat

provade hennes uttalanden funno, att dessa stamde helt i

sin tankegang med vad det arade festforemalet sjalv hade

sagt i sina beundrade dramer »Brand», »Dockhemmet»,

»Gengangare» m. fl. Det var saledes inga nya irrlaror Ellen

Key kommit med, och hon hade aven sjalv tidigare offentligen

uttalat samma meningar om Ibsen och kvinnorna, sa de voro

inte obekanta for dem som uppmanat henne att tala. Dessa

viktiga fakta hade forbisetts av de ettriga protesterande

damerna. Handelsen styrkte emellerlid Ellen Key for all

framtid i den vana hon dittills foljt, namligen att uteslutande

fora sin egen talan.

Missnojet med Ellen Key antog pa manga hall snart sagt

rent patologiska former och Cvergick till vad man maste

kalla forfoljelse. Intriger sattes t. ex. i gang for att avsatta

henne fran ordforandeplatsen i »Nya Idun», en kvinnoforening

som hon varit med om att stifta, och dar hon i manga ar

varit en hogt varderad ordforande. Forsoket misslyckades,

och Ellen Key bekladde fortfarande ordforandeplatsen till ar

1900, da hon reste utrikes och avsade sig fortroendeposten.

Nar hon avflyttade fran Stockholm segrade de rattvisa och

vidsynta bland foreningens medlemmar, och en vacker

avskedsfest anordnades for henne i hennes kara »Nya Idun».

Ellen Key sager i »Torpedo under arken* : »Mot alia profeter

slungas stenar. De visa sig forst som verkliga profeter genom

att 'dana stoder av stenarna'.» Detta kan man verkligen

saga, att Ellen Key har lyckats gora. Och hon erkannes

numera atminstone i utlandet, allmant vara den forkunnerska

av valdiga matt hon i sjalva verket ar. Pa en kvinnokongress

i Rom 1908 cilerades ofta uttalanden av »la gran' profetessa^
1

som hon kallades utan annat namn.

1 Den atora profetissan.
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6. Undervisnings- och upplysningsverksamhet,

LHistorien lamnar rik niiring St den inre

ask&dningen genom bilder ur manniskans
liv under olika tider."

Ellen Key,

Ellen Keys larjungar anse henne ha varit en lararinna

utan like. Hon var inte vad man vanligen brukar kalla en

monsterlararinna, dartill saknade hon bl. a. bade vilja och

formaga att halla Strang disciplin i sin klass. Men hon for-

stod att gora sina laroamnen, liksom sig sjalv, sa alskade

att den vanligen som nodvandig ansedda disciplinen blev

tKmligen overflodig. Det gick bra anda. Ambition och studie-

iver saknades inte i den dyrkade tant Ellens klass. Tvartom

tyckas dessa egenskaper ha sporrats av hennes fria metoder.

Sannolikt var Ellen Key den lararinna som eleverna,

atminstone de intelligentaste, bevarat i karasle minne. Med

sin stora etiska och pedagogiska begavning var hon nog

den, som gav dem de djupaste och mest livsbestammande

intrycken. Hon larde dem framfor allt att alska sanningen,

att tanka sjalva och alt kanna frihetens ansvar.

En av hennes forna elever skriver till Louise Hamilton

om Ellens lektioner, att de ofta »hojde sig till verkliga

andaktsstunder>. En annan sager: »Hon gav obs rena tankar,

hoga ideal . . .» Och annu en skriver om en timme, som

sarskilt agnades at amnet sedlig renhet: »Hon talade om de

ungas plikt att halla sig sjalva i helgd, att bevara sina

mnnen rena fran det fordarv, som det av en andefattig och

ytlig jargon praglade umganget mellan unga manniskor av

olika kOn medfSrde. Med ord flammande av varme och

innerlighet talade hon om den blivande kvinnans plikt att

samla och koneentrera sig sjalv for den hoga uppgift som

viintade henne . . . allt detta, som vara mammor med bavande

lijartan velat saga oss, om de kunnat, och som vara andra

lararinnor ej brydde sig om, darfor att deras uppgift endast
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var att pa kortast mojliga tid proppa vara hjarnor fulla med]

storsta mojliga kvantitet bokligt vetande, det gav oss Ellen

Key med hela sitt goda hjartas frikostighet och hela sin

glansande valtalighet. Till oss flieksnartor i den odragligaste

av alia aldrar . . . talade hon sa, att vi sankte vara huvuden

i eftertanke och blygsel. Och pa samma gang erforo vi enl

viss kansla av stolthet, diirfor att nagon behandlade oss

8om manniskor — eller som om vi skulle bli manniskor.

»

Men trots detta, att hon visade sig vara en skollararinna

som forstod att inge eleverna studiehag och blev alskad
|

av sina larjungar, si. ar Ellen Key egentligen innerst en I

svuren fiende till skolor med deras schematiska undervisning

atminstone sadan den bedrives i var tid och vart land.

Inproppningsmetoden, manglaseriet och examensplugget var

och ar henne forhatligt. Och man maste ge henne ratt i

manga av hennes anmarkningar.

Hela det nuvarande systemet ar henne trangt, oandamals-

enligt och motbjudande. Hon drommer om en framtidsskola1

med verkligt sjalvarbete. Inga klassrum, men stora materialrika

salar, prydda med konstverk, som vacka barnets konstsinne.

Skolan ligger omgiven av en tradgard, dar barnet far gora

praktiska naturstudier, sjalv sa fron »och se vad som bander*

o. 8. v.

Det kan ej nekas, att hennes skola med alia sina stora

fortjanster pa avstand dock ter sig tamligen utopisk, ochj

lampad mer for ett fatal begavade an for genomsnittsbarnen.

Ellen Keys undervisningsverksamhet tog emellertid storre

dimensioner. Hon undervisade i fyra ar i Jenny Rossanders

»Larokurs for fruntimmer». Amnena voro hapnadsvackande

manga, moderamalet, litteratur, naturlara, fysiologi, matematik,

svensk och allman historia, geografi och konsthistoria. Fore-

standarinnan for denna larokurs gav henne senare ett vaekert

betyg, dari hon sager att den skola ar hogeligen att lyck-

onska, som kan erhalla Ellen Key till lararinna. Detta betyg

1 Barnets arhundrade.
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var for ovrigt det enda kunskapsbetyg Ellen Key nansin

fflrvarvat. Hon har aldrig avlagt nagon examen. Ieke dess

mindre ar hon nog en av de meat kunskapsrika och bildade

kvinnor i varlden.

Ellen Key gav aven egna kuraer i historia och litteratur

fur unga darner. Elevkretsen var forst helt liten, men vaxte

tort ut till ett hundratal kvinnor ur olika samhallsgrupper,

bade gifta och ogifta. En av dessa ahorarinnor anser att

Ellen Key genom dessa forelasningssener i en foljd av ar

»har gjort en av sina stora insatser i vart kulturliv*. En

nnnan deltagare i dessa kurser sager, »att Ellen Key fram-

ntaller historiens vittnesbord i ett Ijus, som forvandlar

skolans ofta fruktade torra artal och namn till en livsvarm

och fruktbarande verklighet, vilken griper djupt i var till-

varo».

Ellen Keys langtan och hag att upplysa kunde inte stanna

inom den samhallsgrupp hon sjalv tillhorde, dartill var hela

hennes laggning och uppfostran alltfor utilistiskt betonad.

Redan pa Sundsholm hade hon i helt unga ar hallit en

sondagsskola for gardens folk, dar hon undervisade i historia,

litteratur, naturvetenskap m. fl. amnen. Hon ISnade ut bocker

ur det lilla »folkbibliotek», som hon sjalv skapat med sina

sma besparingar.

Folkupplysning hade varit hennes drom anda fran barn-

domen. Vid nagra och tjugu ar hade hon blivit erbjuden

plats forst som lararinna, sedan forestandarinna vid en

kvinnlig folkhogskola i Skane, som hennes fars riksdags-

kamrater intresserade sig for. Detta foranledde en studieresa

till de danska folkhogskolorna. Dar larde hon sig emellertid

att inse, att hon var alltfor ung och omogen for ett sa

ansvarsfullt kail. Men i manga ar arbetade hon med tankarna

inriktade pa att engang fa till stand en kvinnlig folkhogskola

i hembygden, en onskan som dock aldrig forverkligades.

Om8t8ndigheterna tvingade henne att i stallet se till att skaffa

sig ett levebrod.
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Folkhogskolans betydelse hade emellertid ytterligare for-

klarats for henne av Bjornstjerne Bjornson vid bans besok

i Stockholm 1872. Han holl fangalande oeh instruktiva

foredrag om Grundtvig, Wergeland oeh Sixtinska kapellef,

vilka lik8om han sjalv gjorde djupt intryek pa henne. Hon

antecknade allt vad hon horde honom saga, saval offentligt

som privat.

Genom honom infordes hon i en ny oeh rikare varld, full

av hoga ingivelser oeh stora mal. Han styrkte hennes ytferligt

ringa sjalvtillit genom att saga till hennes mor, att Ellen

skulle bli en ara for sina foraldrar, fast han inte klart sag,

vilken livsuppgift hon skulle valja. Han fruktade blott, att

hennes ytterliga blyghet skulle bli ett hinder for henne att

bruka sina gavor. Framfbr allt borde hon gifta sig oeh gora

en man lycklig. »Men», hade han tillagt: »Kvinnor med ett

aa starkt inre liv bruka mannen inte forsta, oeh den kvinna

som vid 23 ar sjalv annu inte varit foralskad, for henne

blir karleken engang forfarande allvarlig», en profetia, som

gick i fullbordan.

Detta, att en man sadan som Bjornson satte varde pa

henne, var en inspirerande oeh atyrkande upplevelse. Hon

lovade sig sjalv att gora vad hon kunde for att inte svika

hans tro. Dartill sporrades hon av bans yttrande, att han

alltid skulle folja hennes vag. Deras vanakapsband knots

under denna korta tid sa fast att det varade i hela livet.

Ellen Key kom trots allt aldrig att agna sig at folkhogskolan.

Men hon fick 1883 en annan ochkanake lika tillfredaatallande

folkbildningaverkaamhet vid Arbetarinstitutet i Stockholm.

Det var med bavande bjarta oeh med modosamt overvunnen

blyghet hon sokte plats dar aom forelaaerska i svensk kultur-

hiatoria. Hennes forelasningar borjade med 15 ahorare.

Antalet okades allfjamt under hennes 20-ariga tjanatgoring

tills 8lutligen den stora salen som har plats for inemot

500 peraoner inte kunde rymma alia som bnskade hora

henne. I manga ar hade hon dar 10,000 ahorare pa lasaret,
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Btt antal som ingen forelasare vid institute? da hade upp-

natt.

Ellen Keys mor uttryekte genast sin gladje over att dottern

fick »fylla den heliga plikt som folkupplysningen innebar».

Att Ellen Key kande sin plikt och sin mission, darom kunde

ingen tvivla som horde henne. I sina avskedsord till sina

fthorare i Arbetarinstitutet, nar hon 1903 flyttade fran

Stockholm, yttrade hon: »Jag ville forsoka lara er for livet,

genom litteraturen bjalpa er att leva rikare, och att battre

hora livets roster i dikten.s Denna hjalp ha ocksa manga

tacksamt erkant sig ha mottagit. Sorgen var stor nar hon

liimnade Arbetarinstitutet. Hennes farval dar tirades med

en gripande hogtidlighet, da hennes portratt
1

avtacktes med

vackra tacksamhetens ord av en arbetare.

Vid den fest som efter detta avsked gavs av hennes

vanner, uttalade hon foljande forklaring: »Nar jag nu lamnar

denna krets, ar det ej av feghet eller trotthet. I varje

manniskas liv, och i allt fall i mitt, kommer man till en

punkt, da. man onskar stanna for att samla sig och tanka

6ver silt forflutna. Det ar aven sa, att jag ar ett lantbarn,

och landet ropar mig tillbaka. Man har i afton sagt, att jag

satt fron och tant eldar.
2

Jag kanner djupt att dessa fron

kunnat vara mer fullmogna, att dessa eldar kunde lyst

klarare och varit mindre skymda av rok och damm. Jag har

tagit del av sa manga livsoden, och har nodgats utgiva sa

mycket av mig sjalv i smamynt, att jag nu kanner att jag

maste unna mig ensamheten for att kunna bli nagot mer

for nagra fa, och kunna ge mer at de manga.* Och hon

har aldrig angrat sitt beslut att overge Stockholm.

Ellen Keys insats i det nationella folkupplysningsarbetet

har varit oberakneligt stor. Likasa kunna verkningarna i

andlig vackelse och fornyande impulser av hennes ofantligt

manga och livligt besokta foredrag bade inom och utom

1 Pastell av Hanna Pauli.
2 Det var valborgsmiissoafton.
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landet inte varderas nog hogt. De lata varken vaga eller

mata sig, men bevisen aro mangfaldiga pa. att hennes

ahorare tyeka sig ha kommit i besittning av dyrbara skatter

for hela sitt liv genom de tankar hon strott ut pa deras vag.

Ellen Key ar, som Oscar Levertin uttrycker sig, »fodd

talarinna». Jag vill forstarka uttalandet och kalla henne

talarinna av Guds nade. Hennes flammande ord kunna kannas

som en verklig upplevelse, sa medryekande, sa upplyftande,

oeh sa ljusbringande aro de, nar de handla otn nagot atnne,

som ligger hennes hjarta nara.

Oscar Levertin sager aven, och hari instamma nog alia,

som kanna Ellen Key: »Det vi alska hos Ellen Key ar

hennes rena, adla vilja och hennes blanka mod, hennes

personlighets friska och impulsiva arlighet, den alltomfattande

varmen i hennes natur, som sa ofta forlanar hennes ord

den frodiga sommarens livsvanliga fullhet.» Till hennes

karakteristik bor laggas det troskyldiga barnasinnet. Han

anser henne tillhora de manniskor, vilka naturen skapat

efter sitt eget belate med ett fruktbart kaos av id6er, stam-

ningar och infall. De vacka och varma, fangsla just genom

synpunkternas mangfald, temperamentets eld och strom,

uttryckssattets entusiasm. Intet ar lattare an att pavisa

dylika naturers motsagelser, overord och inkonsekvenser,

men intet heller daraktigare an att tro sig med dylik kritik

hava fangat deras vasen . . . »den kallblodiga kritiken maktar

sallan eller aldrig stjalpa det levande helhetsintrycket av

eldivern i deras uppsat och vagbruset over deras ord».

Battre kan Ellen Keys talargava knappt karakteriseras.
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7, Forkunnande av fosteiiandskarlek och freds-

karlek.

"Tron att lyckan bestar i frilieten

och frilieten i modet."
Perikles.

Det firms nog inte manga som kanna Sverges historia,

dess folk oeh innersta vasen i natur och kultur battre an

Ellen Key. Och annu farre alska sitt fadernesland mer

lidelsefullt an hon. Men hennes karlek ar inte blind. Hon

hor inte till dem, som skryta av allt i sitt land, tvartom

sager hon: 1 »Den akta patriotismen ar ej den, vilken kallar

gott allt som ar, utan den vilken med all kraft verkar for

att allt skall bli battre.

»

DMrfor betraktade hon som en plikt mot fosterlandet att

Bjunga ut sin mening i unionsslriden 1898 nar vagorna

gingo hoga. Hot mot Norge hade offentligen uttalals i Sverge,

och broderkrig forkunnats vara en nationell plikt och ares-

sak. Detta slags patriotism stamplade hon som ett brott mot

Norge och mot var egen fortid, saval som mot bade det

levande och det kommande slaktet.

Nu framtradde arten av Ellen Keys patriotism konkret

klart i sin mest pregnanta och renodlade form. Hon dristade

sig att utge en skrift benfimnd »Svensk eller storsvensk

patriotism*, dari hon sager: »Fran min utgangspunkt, den att

rattfardighets- och mansklighetskanslans uttryckande i lag-

stiftningen ar det djupast verkande kulturarbetet, anser jag

raig hava adagalagt, att med avseende a denna djupare

kultur Norge i forhallande till Sverge visar sig som en

kaek, dadlysten yngling, fangslad vid en for ogonblieket

forlamad.»

Att en sa skarp kritik pa det egna landet skulle adra

henne mycket klander och uppvacka rentav ilska, ar sjalv-

1 Se »Svensk eller storsvensk patriotisra>.
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klart. Hon hade hardhant satt fingret pa en onr punkt, och

det framkallade ett ramaskri. Hon hade emellertid oemot-

sagligt motiverat sin bild genom att upprakna alia de fram-

steg i lag och reformer och alia de stora humanitara for-

battringar i social och folklig riktning, som gjorts i Norge

under 1890 talet, och jamforde darmed det stillastaende eller

rentav tillbakagaende pa motsvarande omraden, som under

samma tid agt rum i Sverge, dar tullskydd, undantagslagar

och miljonrustningar stallde sig fientliga mot folkets sjalv-

bestamning och mot varje den minsta reform till forbattrande

av arbetarnas och de lagre statstjanarnas villkor, vilket allt

hon betraktade som en i grunden antinationell rorelse.

Hon pavisade, att vi voro tyngda av gamla institutioner,

medan norrmannen daremot voro fria att skapa nya. »Vi

boja oss under det som ar, norrmannen skynda mot det

som bor vara.»

Ingen hade vid denna tidpunkt ens tillnarmelsevis Ellen

Keys mod att med helig indignation utslunga en mordande

kritik av Sverges unionspolitik. Hon uppenbarade har vad

hon sjalv betecknat som svenskhetens innersta vaaen —
»karleken till det idealistiskt vagsamma». Sadana uttalanden,

som de ovan omtalade, hur sanna de an voro, betraktades

som »fosterlandsi6rraderi», och hon smadades grovt for sin

kamp for broderfolket och for freden.

Hennes ord i denna fraga aro sa markliga, att de inte

kunna forbig&s om man vill soka att fa en fullstandig bild

av Ellen Key. De giva ett gott prov pa hennes ogrumlade

och opartiska rattsbegrepp liksom pi henr.es oerhorda mod,

nar hennes rattskansla blir krankt. Hon sager: »Man har —
lange och ofta, enskilt och offentligt — i Sverge sagt: att

det vore en absolut ratt och plikt for svenska folket att

med alia medel, aven krigets, bevara unionen, emedan den

ar ett livsvillkor for vart land . . . Aven om sa vore, att

vart folk skulle ga under efter unionens upplosning, da vore

detta battre, an att vi skulle fortleva genom en oerhord
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rattskrankning, ett stort politiskt brott mot ett annat folk.

Men varifran kommer en sa bottenlos pessimism med

avseende a vart folks livskraft? . . . Den forestallningen att

vi aro sa beroende av unionen, att den aven genom brottsligt

dad maste uppehallas, ar icke grundad i vara verkliga

erfarenheter. Den ar ett uttryek av de bestaende sakfbr-

hallandenas hypnotiska makt aven over annars klara hjarnor,

annars rattradiga samveten. Frigor man sig fran denna

hypnos, da maste man saga sig, att inga statsliga forhallanden,

allra minst sadana, vilka tillkommit pa det salt som de

unionella, hava evighetsnatur, utan att tvartom statsliga

former sprangas av livets, av vaxandets, av utvecklingens

makt;

att saledes de former som kunde passa folken 1814,

Iroligen ieke langre gora det, och att unionsfragan alldeles

icke avgores med utredningar av den ratt Norge fatt eller

icke fatt 1814, utan fragan galler den ratt Norge nu onskar

och behover;

att darfor inga gamla paragrafer kunna stallas emot de

nya principer, vilka arbetat sig fram i det norska folkets

medvetande, och nu krfiver sitt uttryek i nya former, utan

tvartom

att Norge fullt oberoende av alia foregaenden har ratt

att begara de andringar i den unionella overenskommelsen,

som motsvara det norska folkets nuvarande utveckling saledes

att Sverge icke har ratt att neka dylika andringar pa

grund av tidigare ingangna overenskommelser, men

att om Norges krav synas Sverge oantagliga enda utvagen

itr att i godo upplosa unionen.

Ty en union mellan tva folk ar ett gott endast sa lange

den a omse sidor ar onskad.*

Hon papekar att det politiska hatet odlas k omse sidor,

och att man fatt sin syn sa foratord att man »sammanblandar

nationalhat och fosterlandskarlek, en blindhet vilken alltid

varslar om kommande olyekor*. Och hon fortsatter: »Ofta
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liar det i Sverge blivit yttrat, att i det krig med Norge, om
vilket svenskarna under 1890-talet ordat och om vilket

antydningar varit horda i sammanhang med vara okade

militaranslag, borde svenskarna icke blott noja sig med att

uppehalla unionens status quo. De borde genomfora det, som

forfuskades 181-i, namligen att gora Norge till en provins!*

Hon uppreser sig i harm mot, att man i Sverge kallar ett

sadant brott for patriotism, och att man anser det forenligt

med Sverges ara och Sverges ratt.

Hon ansag daremot Sverges ratt vara att fritt kunna valja

det adla, det kulturella sattet att bilagga en tvist. Var ara

blir att valja sa, och var oratt och var vanara vore om vi

gentemot ett folk som med lidelsefull energi, med stora

uppoffringar, rustar sig att varna sitt oberoende, skulle rikta

en varldspolitik lik den, som bringar vart blod i svallning,

nar vi se den brukad mot vara danska, vara finska grannar.

»Ar makten ratt — da ha ocksa Tyskland och Ryssland

ratt!» utbrister hon. >Ar den det icke i dessa fall, da blir

den det heller icke om vi — med unionsparagrafer och

pansarfartyg — soka halla det norska folket kvar i en

union som detta folk onskar upphavd, och soka frantaga

detta folk det nationella oberoende, som det genom en

storartad kulturell blomstring visat sig vart att aga.»

Vi hade enligt hennes mening inga andra argument alt for-

svara ett sadant dad med an dem som Tyskland och Ryssland

anvant vid sina rattskrankningar
1
namligen »nationella krav»,

»statsskal», »de historiska sakforhallandenas konsekvens»

m. m. dylikt. Men denna politik ansag hon vara dalig och

utdomd av det basta nutidsmedvetandet, »en politik som

bara raknar med kanoner, protokoll och paragrafer — oeh

icke med tillstandet i sjalar och hjartan». En sadan politik

fann hon dalig, inte blott ur moralisk synpunkt, utan aven

ur nyttans, ty »pa langden blir den alltid felrakning*.

1 ^fot Sonderjylland och Finland.
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Hon raenade att den fosterlandskarlek som har en moral

f6r sitt eget oeh en annan for andra folk ar absolut for-

aldrad oeh forkastlig. Oeh lika foraldrad ansag hon den

fosterlandskarlek vara som satter sin stolthet i att inte se

Bin nations fel eller som avsiktligt tiger med dem. I bada

fallen kallar hon en sadan fosterlandskarlek antikverad

diirigenom att den lever pa det forflutna, oeh forsummar

att odla den levande fosterlandskarleken som ar alt samman-

smalta hela folkets patriotiska kanslor i gemensamma, stora

nationella uppgifter. Fosterlandskarlekens hogsla uttryck kallar

Kllen Key »att strava oeh leva for sitt lands kultur*. Oeh

det gjorde hon vid detta som vid alia andra tillfallen.

Ellen Key ansag svenskens mest utmarkande drag vara

ridderlighet oeh som forut namnt idealistisk vagsamhet. Oeh

hon sager att ingen har i ovrigt battre karakteriserat 08s an

I3j6rnstjerne Bjornson med orden:

»Du hjertefolk, du fantasiens,

Du laengselsfolk, du poesiens ...»

Men det var just dessa drag hon nu saknade i den in-

hem8ka politiken. Darfor alag det var oeh en som alskade

bade sitt folk oeh manskligheten att vacka svenskarna till

kanslan av att vi genom norskhatets oeh stillastaendets

politik halla pa att forspilla var stolta ratt att prisas som ett

framstaende kulturfolk oeh en i hog grad fri nation. Oeh

hon tillagger: »Vart folk maste fa en hogre uppfaltning av

vad dess verkliga vardighet kraver . . . framfor allt maste

nationen vackas till den ridderlighet som erkanner en annans

ratt.» Oeh Ellen Keys overtygelse var oeh ar att »en nations

heligaste ratt ar att dana sina oden efter sitt eget hogsta ideal*.

Hon fbrutsag vad som sedan intraffat namligen att genom

en fredlig upplosning av unionen, ifall inte enighet kan

uppnas, skulle Sverge vinna oandligt myeket mer trygghet i

farans stund an vad en av svenskt vald sammanhallen

tvangsforening som vore hatad av jNorge, kunde bereda.
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Hon kande det norska folket ratt nar hon profeterade att

efter en fredlig omdaning av unionen, kunde vi vara vissa

om att i Norge finna en trofast bundsforvant medan vi i en

med vapen bevarad union skulle fa var bittrasle fiende i

broderlandet.

Det finns val nu knappast nagon i Sverge som inte ger

Ellen Key ratt i hennes uppfattning.
1 Hon var blott den

gangen som sa ofta annars ett gott stycke fore sin tid.

Hennes ord grodde sannolikt i folkets breda lager, heist hon

aven uttalade dem i tandande foredragsform. Ingen kan

berakna storleken av den andel Ellen Keys sadd kan ha '

haft i danandet av den folkopinion som gjorde det mojligt

for Sverges regering att avviirja den hotande oeh over-

hangande krigsfaran 1905. Utan en sadan folkopinion hade

det kanske varit omojligt aven for en sa fredsvanlig regering

och konung att pa fredlig vag losa en sa svar konflikt.

Ellen Key berattar att hon under en resa pa kontinenten

efter 1905 hurt Sverge lovprisas mer an under alia sina

foregaende resor sammanlagda. Orsaken till lovorden voro

alltid den fredliga losningen av unionskonflikten, det forsta

exemplet i varldshistorien' pa nagot dylikt. Hon paminde sig

en ung sieiliansk student, som med sin nations eld prisade

Sverge som det i kultur hogst staende av alia land, pa

grund av det foredome det gav alia andra folk ar 1905.

Och hon hanvisar till bevisen pa denna beundran i varlds-

pressen vid Oscar II:s dod, och till nobelpristagaren Oswalds

uttalande, att den fullstandigt oblodiga skilsmassan fran Norge

var vardig en kulturstat av forsta rangen. Ellen Key papekar

att det var Sverges organiserade arbetare som gingo i spetsen

for den kulturbragd, som nu prisas allestades i Europa.
2

Likasa. har varldskatastrofen givit henne ratt i uppfattningen

av krigsmoralens fordarvbringande fbljder och dess fornedrande

inflytande i en grad som aldrig forr. Och aven dari att ocksa

' Se Verd. smaskr. n:r 162, Fredsrorelsen och kulturen av Ellen Key.
2 Tal till Sveriges ungdoni, Frams forlag.
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Hegraren forlorar mer an han kan vinna pa kriget antingen

hans lands granser utvidgas eller inte.

Ellen Keys absolut neutrala insats i fredstankens utbredande

under och efter kriget hor aven till det oberakneligt gagneliga

och helt visst fruktbarande utsade hon har strott ut for alia

vindar over alia kulturlander. Hennes ord stanna numera

aldrig inom vart lands granser. Tvartom anammas de ogon-

bliekligen av en stor mangd andra lander dar de ofta falla

i tacksammare jordman an den som bjuds dem i foster-

jorden.

Ellen Key har intagit en medlande och opartisk stallning

till de krigforande landernas kvinnor och riktat bevekande

ord till dem alia. Och hon har gjort vad hon ber alia

kvinnor gora, spunnit »fina tradar, av vilka banden mellan

folken danas». Ar 1916 ulgav hon hos G. Putman (New

York—London) en bok, med titeln »War, Peace and the

l^uture*
1

. Inom elt par ar sades den vara indragen som

pacifistisk! Hon utsande da forsta delen av vAllseg-

raren».

I forsta kapitlet, kallat »M6drarnas Bonegang», visar hon

att lika gammal som krigets verklighet ar i varlden lika

gammal ar manniskohjartats tranad efter freden. Sedan

iirtusenden tillbaka ha stora manniskor funnits, sa langt

framom sin tid, sager hon, att vi kanna dem som vara

samtida, manniskor som sett med vara ogon pa krigets

vanvett och som med vara hjartan upplevt krigets fasor.

De ha i ododliga ord uttalat sin visshet om, att freden

samklingar med tillvarons innersta ton, med fornuftet och

karleken. Hon citerar Hellas
2
store fredsforkunnare, Euripides,

som tolkar moderssorgen over krigsoffren. Han later koren

sjunga:

»Skydda modrarnas ratt.

Avvarj brottet mot folkens ratt!»

1 Krig, Fred och Framtiden!
- Grreklaiid.

I. — Verdandis smdskrifter. 279.
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Hon sager: »Freden kommer icke pa jorden forran dessa

krav uppfattas sasom tvenne sidor av samma sanning, och

forran denna sanning blivit kott och blod hos manskligheten.'

Forst da skola inom folken kvinnor och man tillsammans

dana de lagar som skydda modrarnas ratt. Forst da skola

mellan folken de lagar danas, som trygga modrarnas

heligaste ratt att ej langre foda och fostra soner till slakt-

offer for den avgud, man alltjamt vagar giva fadernes-

landets namn.»

Hon anser att kriget lever av mansklighetens troghet in-

for sin uppgift att »forvandla det kaos av ofornuft och

disharmoni, ur vilket kriget framgar, till ett kosmos dar

fornuft och harmoni bli lika ovillkorliga uttryck av mannisko-

naturen som den man den dag i dag anfor mot vart slaktea

mojlighet att skapa freden. Det finns inte ett enda moment

mera — vare sig av natur — eller kulturnodvandighet — i

fortvaron av krigatillstandet mellan lander, an mellan atter

och bygder*.

Ellen Keys uppfattning av kvinnornas mission i fredsarbetet

och deras makt att astadkomma en revolution i tankesatten

betraffande krig ar sa manande, att den bor noga beaktas.

Den visar i eminent grad hur hoga tankar Ellen Key i grund

och botten har om kvinnorna, hur skarpt hon an mangen

gang har funnit sig foranlaten att gissla dem.

Hon forutsager att kvinnornas vheliga uppror mot kriget*

blir en av de vagar som skola leda till den fredforande

politiken. Denna uppfattning delade som bekant Bjornstjerne

Bjornson. Och hon uppmanar kvinnorna att grundligt for-

djupa sig i det faktum att vad an folken kunna vinna

genom ett nutida krig, kan detta aldrig uppvaga vad de

forlora.

Nu maste kvinnorna »helt hange sig at fredsarbetet inom

sjalarna», menar hon. »Kvinnornas tankar och kanslor kunna

bli ett stromdrag, som underifran bryter upp de isar, vane-

tankandet lagt over den manliga kanslan for och askadningen
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ora kriget*.
1 Men det ar inte nog med detta. Om kvinnorna

vilja dana en ny varld, dar den gamla kretsgangen inte fort-

Hiitles som hittills, da maste de resa sig upp i samlad vilja

att gora slut pa det tillstand som arhundrade efter arhundrade

§5 i v i t det meningslosa malet at deras modersomhet och deras

modersmodor: att under freden fostra ett allt livsdugligare

Hlakte for att lata slagfaltens massgravar bli slutet pa

dessa liv.

Hon tycker att modrarna lange nog blivit behandlade som

jorden. Jorden, som skulle tala allt och dock outtrottligt

giva. Och hon undrar om inte under de ar som gatt och

de ar som komma hundratusende kvinnor skola vakna till

visshet om, att det ar deras modersplikt att skaffa sig ratten

att i sin man leda de oden, som skola overga dem och deras

barn. Striden far religios helgd endast om vi upplyfta vara

hjartan till den stora, stranga och starkande kanslan av

samanscar med vdrt sldkte. >Vi maste ater borja det etiska

kulturarbetet dar Jesus for 2,000 ar sedan begynte det, nar

han stallde vart slakte i valet mellan Gud och Mammon,

mellan anden och varlden.»

Vagen till fornuft i Mgan om krig och fred ar att »massans

ledare alltid och allestades verka for de tankesatt, de atgarder,

de beslut, som ingiva denna massa kulturpatriotismens

i stallet for krigspatriotismens suggestion. Och vem ar

betydelsefullare bland >massans ledare an just modern . . .

uppfostrarinnan?», utropar hon. Ingen suggestion menar hon

nansin jamforlig i sin verkan med den forsta uppfostrans

maktiga ingivelser, och ingen kulturuppgift storre an att

anvanda denna makt i humaniserande riktning.

Ellen Key tror liksom Victor Hugo gjorde i forra ar-

hundradet8 mitt att: »En makt ftnnes som ar starkare an

armeernas, det ar den idi, vars tid ar inne.» Det galler

nu att paskynda denna tidpunkt for fredsidens mognad.

»Varje gang en kvinna haft revoltens mod, har hon fram-

1 Se Allsegraren I.
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kallat rorelse», sager hon, oeh hon pekar pa. de kanda stora I

kvinnonamnen i kulturhistorien.

Hon sager att det ratta val, som ar villkoret for slakteta
|

nya fodelse, beror till mer an halften pa kvinnornas vilja
|

att ut6va den makt utan vilken slaktets manskliggorande intel

blir verklighet. Varlden kan inte motse ett nytt system for

det politiska handlandet, forran kanslorna omfatta den nya I

tanken: att faderneslandet battre kunde skyddas och utvecklas I

genom en folkens organisation for freden an genom rust-

1

ningar. Nationalegoismen ar oandarnalsenlig i folkkampen 1

fdr tilloaron. Intet ar vissare an att vi engang maste satta
j

naiionen efter mdnskligheten, liksom vi lar oss att satta 1

landakapet efter faderneslandet oeh atten efter aamhallet,
j

utan att fbrlora deras forblivande vdrden for vart kanaloliv.
j

Ellen Key ar overtygad om, att vi tvartom akulle vinna

nya varden genom de utvecklingskraftiga begreppen fadernea-

land och samhalle. Detsamma blir fallet, nar varje land for

att kunna besta maste inratta sin politik enligt den vissheten,

att manakligheten star over nationen liksom nationen over

individen. Hon vill efterstrava universell manniskokarlek oeh

solidaritet, och hon tror, att det ar lattare for kvinnor an

for man att narma aig det malet.

Man forstar darfor, hur djupt det skulle sara Ellen Key

att se kvinnor i England och Amerika i amissriklad patriotism*

och jamlikhetsstravan och i atavistisk vildhet anamma krigets

forraande anda och valdfora sin yppersta instinkt genom att

peraonligen delta i kriget. En aadan »3nedvriden patriotiam»

som lockade dem till kallblodig utbildning i och for bered-

skapen att doda, var en vidrig foreteelse for henne, som

alltid och allestades vill se kvinnan som fredsstifterska och

manniskolivets vardarinna. »F6r varje djupare livssyn blir

den krigande kvinnan en pinsam sjalvmotsagelse», sager

hon. Men hon betraktar denna kvinnornas andel i att halla

folkhatets brand vid liv i samband med det sjukligt for-

andrade sjalaliv, som uppstatt under krigets inflytande.
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Ellen Key hor ej till dem som fritaga kvinnoma fran all

Bkuld till kriget. Deras skuld i alia lander ar att inte ha

verkat nog for freden, innan kriget kom. Under kriget blir

det for sent att verka for freden. Det ar i barnasjalama

krigsandan maste utrotas. Innan kvinnorna borja omvandla

Hina egna sjalar oeh sina barns, ar en battre varld otankbar,

anser hon. Kvinnorna bli en stormakt forst nar de avlagt

samma lofte som Selma Lagerlofs Fridkulla:

»Sa lange min tunga kan forma ett ord,

sh lange blod flyter i mina adror,

vill jag verka for fredens sak,

skulle det sa kosta mitt liv oeh min lycka —

»

Ellen Key citerar amerikanen Schoermaker, som sager att

den storsta spanningen icke ar den mellan de krigande

folken utan mellan mannens maktvilja oeh kvinnans moders-

vilja. »Framtiden beror av om kvinnans vilja att gora varlden

till ett hem skall besegra mannens att gora den till ett

slagfalt.>

Likasa citerar hon den unge franske soldaten, som skrev

i ett brev fran skyttegraven att koinnornas nalionella

solidaritet skall bli hornstenen i framtidens statsbyggnad.

Han trodde fullt oeh fast, att kvinnornas stravan i utveck-

lingens tjanst skall forekomma upprepandet av denna synda-

flod. Han sag framtiden Ijus, i orubblig tro pi modrarna

oeh hustrurna bland alia folk — — — ett i sanning

rorande testamente till varldens kvinnor.

Aven ett annat testamente kan kvinnorna sagas ha fatt av

Fredrika Bremer, som var den forsta som framlade tanken

pa en kvinnlig fredsforening. Det skedde i augusti 1854, da

hon i Times utfardade ett upprop for detta fredsarbete under

det att krigstillstandet i varlden »utbredde sig som ett blodande

ear, forharjande folken oeh landerna». Forslaget avvisades

som outforbart, narmast ett fantasteri av en idealistisk oeh

opraktisk kvinna — oeh inte ens onskvart, tvartom fordarv-



54 ELLEN KEY

ligt.
1

Ellen Key sager: »Hade den tidens kvinnor varit fardiga

oeh vardiga att forverkliga Fredrika Bremers stora tanke,

da sage varlden nu annorlunda ut!»
2

Modet att tro ar otvivelaktigt villkoret for att fa. en ny

syn pa saken oeh en ny forsvarsberedskap riktad mot och

inte for krig. Ingen tanker pa vilken feghet det i sjalva

verket innebar, att aldrig vaga tro pa mojligheten, att kunna

bringa krigets raa stridsform ur varlden. Men detta mod och

denna tro som kan forsatta berg, den ager Ellen Key. Detj

ar med denna styrka hon varvar fredstrupper i vaxande tal.

Ellen Key sager drapande, att sa lange kvinnorna tro att

att krig aldrig kan upphora, visar det att de ej vilja att]

det shall upphora. Inte heller slaveriet eller farsoterna

bekampades forran manniskor trodde pa deras besegrande

och mile overvinna dem.

Det ar inte med yttre reformer och revolutioner Ellen Key

vantar de stora och onskvarda forandringarna i mansklig-

hetens liv. Hennes lara ar att det vasentliga i livet ar

personlighetens utveckling och hojande genom dess foradling

och frigorelse. Reformerna maste komma inifran for att fa

verklig betydelse. Individen skall lara sig att dana sin sjal

till >ett adelt och fullandat konstverk». Det ar pa sjalarnas

evolution framtiden beror, och annu ar det blott ett fatal

som haller mattet. Dessa ord kunna visserligen fbrefalla nog

sa nedslaende, da de stalla forvandlingen fran standig krigs-

fara till fredens lugn pa en sa langt avlagsen framtid, men

de bora likafullt samvetsgrant upptas i kvinnornas hjartan

till allvarligt begrundande. Ingenting far avskracka i stravan

mot fredens mal, mansklighetens storsta i var tid.

Vad varmt overtygade kvinnor kunna utratta genom makten

i sina ord och handlingar har Ellen Key visat i sin skrift

»Toa foregangskvinnor i kriget rnot krigetv. Och hon

1 Se Fredrika Bremer av Ann Margret HolmgreD, Verd. smAskr.

n:r 260.
2 Se Allsegraren I.

3 Verd. smaskr. n:r 217.
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citerar den osterrikiske diktaren Zweigs utlalande pa kvinnornaB

kongress i Bern 1918 dar han bekande sin och sin samtids

skuld att inte i tid ha lyssnat till Bertha con Suttners

profetiska stamma, denna stora kvjnna som ensam och hanad

stred mot kriget med hjaltemod. I hennes anda maste allt

arbete for fred ske, vtlrade han. S<>m en foljd av hennes

liiterara utsade ooh hennes verksanihet maste man anse de

iiOO 000 osterrikixkurnas demonstration for freden, en hand-

ling som kan fa framtida beiydelse

Det ar inte av brist pa social och nanonell kansla som

nutidens mest utveeklade kvinnor iiro krigshatare och freds-

vanner, menar Ellen Key; dessa kvinnor aro fortruppen till

de skaror av saval kvinnor som man, vilka efter delta krig

komma att radikalt omvandla begreppen om statens ratt

iiver individerna, om statens uppgift i forhallande till indi-

viderna, om de olika folkindividualiteternas ratt och upp-

gift gentemot varandra. Kvinnorna inse just pa grund av

sitt samhallsarbete som trostebarerskor att allt deras moders-

arbete — liksom allt deras arbete samman med mannen for

manniskomaterialets hojande, for upplysning och etisk for-

iidling — ar meningslost sa lange staterna genom sina ledande

man och klasser kunna fora en politik, som utmynnar i en

varldsforodelse sadan som vi nu bevittna.

Ellen Key tror inte med Ruskin att »den dag, da kvinnorna

icke vilja krigen, skola krigen upphora*. Dartill aro krigens

orsaker for sammansatta. Men hon sager — och vi kursivera

de behjartansvarda orden
1

: warje kvinna kan bara bort nagot

cedtra fran krigsbdlet, liksom hon kan tlllfora detta

bransle. Varje kvinna kan lyfta fram nagon sten till

fredens tempel eller bryta en sten ur detsamma. Varje

kvinna kan bidraga att utbreda misstrosian till freds-

hoppet eller hjalpa till att holla detta hopp vid liv.»

Hon sager att kvinnorna maste frigora sig fran den hypno-

liska makt i vilken sakforballandena forsatta sinnena och

1 Se Fredsrorelsen och kulturen, Verd. smaskr. n:r 162.
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insova dem i tron att kriget ar ett element i varldsordningen

oeh att den krigiska folkviljan drives av blinda naturkrafter,

liksom det hav, vara raseri den ofta liknar. De bora i stallet

forsta: att »folfcniljan ar surnman av individernas oilja» oehl

att ». . . folkviljarts forsia daning filter pa modrarnas knanh
Ellen Keys hjarta har blott for alia de krigforande folkens

lidanden. Hon hor till dem som i somnlosa natter har lysa-

nat till klagoropen fran modrar som sorjt sina soner, liksom

fran de kampande offren for det av hela den »civiliserade»

varlden antagna krigssystemet. Hon bar formatt vara opartisk

vid bedomandet av forovade grymheter och oforratter, fran

vilket hall de an begatts, en rattradighet som inte manga varit

maktiga att uppehalla, hur god viljan dartill an kunnat vara.

Inte minst sonderslitet var hennes hjarta under Finlands

hemska inbordesstrid, som hotade att berova landet dess

frihet och sjalvstandighet. Hon har varit orubbligt trofast i

sin karlek till folket pa andra sidan bottenhavet, sarskilt till

den med oss befryndade delen darav. Darfor ar hon ocksa

alskad tillbaka med den sega styrka, som ar ett av de

djupast liggande nationaldragen hos den finsksvenska be-

folkningen.

I tjugutals ar har hon varit hogt varderad i Finland. Ett

bevis harpa var den vackra fest som gjordes for henne i

Helsingfors pa hennes 50arsdag. Hennes djupa medkansla

for det fortryckta landet hade flera ganger sokt sig fortackta

och gripande uttryck, som hade rort dem det gallde.

Ingen kan namligen vara en intensivare fiende till allt

fortryck an Ellen Key. Vid varje yppad anledning har hon

kampat mot fortrycket i alia former, antingen det gallt »den

varldaharskarmakt, som fflrslavar sjalarna», eller >den ekono-

miska samhallsordning, som nu ovar det tyranni, under vilket

sjalarna boja sig», eller det gallt forsok att inskranka forenings-

ratten och yttrande- och tryckfriheten- o. s. v., alltid har hon

varit vaktmannen, som slagit alarm, oeh alltid har hon sjalv

tappert gatt i elden for friheten. Nar hon star upp och for
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ljunga hennes ord. De branna sig in i ens medvetande, och

tvinga oavvisligt till djupare eftertanke. Vem kan t. ex. glomma

sadana ord som: »Man talar om att vi behova fastningar

mot de grannar, som kunna bli farliga for oss, men den

befastning, vi framfor allt behova, ar ett brinnande hat mot

allt slags fortryck, ovilja mot orattradigheten, en lidelsefull

frihetsenergi, varforutan inga befastningar oeh kanoner bata

oss nagot.

»

Det ar nagot storslaget, nagot av sagatidens kvinna over

Ellen Key nar hon trader fram, ensam och beslutsam, och

sStter handen till plogen utan att se tillbaka och utan minsta

sneglande at sidorna efter foljeslagare som ge stod. Hon

fragar ingen till rads om vad hon bor saga eller gora, det

kan endast hennes eget samvete saga henne. Hon litar tryggt

pa att: »Det finnes annu i vart land manga sjalar med gnista,

manga hjarlan med flamma." Till dem talar hon tillitsfullt.

Hennes formaga att tanda frihets- oeh rattfardighetsflamman

hos andra sarskilt hos ungdomen skildras av Marika Stjern-

stedt i hennes broschyr om Ellen Key. Det var i Uppsala

pa 90-talet som denna erfarenhet gjordes. Ellen Key holl

ett foredrag till forman for foreningsratten. Det skulle egent-

ligen handla om m:me de Slaiil, men blev mer ett uttryck f6r

hennes egen ratts- och frihetsentusiasm, riktad till ungdomen.

Den allt hetare luften »genombrusades av standigt nya vagor

av hanforelse» i den till trangsel fyllda salen. Vad Ellen Key

sagt, det var namligen just vad ungdomen ville hora: »icke

sa mycket uttommandet av det ena eller andra amnet, men

nagot som gay genljud i dess eget innersta, dar en brytnings-

epoks olika brottningar aterspeglades, nagot som hjalpte den

en bit fram till klarhet; nagot som gav den impulser att

handla, att valja, att bygga vidare pa det modosamma varvet

att skaffa sig livsaskadning*, och hon tillagger, att Ellen Key

aldrig har kunnat lamna nagon som hort eller verkligen last

henne, belt oberord; »hon tvingar obevekligt, genom styrkan
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av sin egen andlighet, till aktion. Det ar detfa ungdomen kant

oeh taekat henne for.»

Marika Stjernstedt papekar, att Ellen Key inte har skapat

nagot absolut nytt, men att hon har samlat tidens slumrande

eller konturlosa rorelser, att hon ofta anat morgondagens

tankar inom det ena eller andra avsnittet av andligt liv, atij

hon genialt oeh langt fore hopen formatt avlyssna den fort-

skridande utveckhngen dess fordran pa samhallets manninkor.

Marika Sijernstedt ser hennes »utomordentliga betydelses

ligga i att hon » formatt kristallisera ut oeh givit form at en

stor del av de inre evolutionskraven i ett brett i fraga om
yttre kultur tamligen framskridet oeh dartill snabbt framat-

gaende tidsavsnitt». Hon liknar henne vid en entusiastisk

ung harforare, som eldad av aitt mod, eller sin harm, ilar

fram fortare an hans trupper hinna folja. »Men innerst har

det alltid gallt endast en oeh samma urgamla kamp: for ratt

oeh for mildhet, for de noblare kanslornas seger, for upp-

naende av harrnoni. Oavlatligt har Ellen Key burit idealitetens,

godhetens, den omutliga arlighetens fana hogt.»

Samma forfattarinna sager ocksi att den rorelse i mansk-

lighetens liv Ellen Key foretratt oeh kampat for i stort sett

varit »ingenting mindre an den manskliga sjalvprovningens,

den mSnskliga samvetsgrannhetens». Oeh hon tillfogar, att

Ellen Key haft tro pa. det goda i manniskosjalen, oeh vetat,

att detta godas utslag maste bli karlek, rattvisa oeh fordrag-

samhet, sa snart manniskan blott arligt begynte soka frigora

sitt innersta fran allt slagg. »Genom detta har hon trott pa

forsoning i varlden.»

Aven John Landquist ar lika imponerad av Ellen Key

aom den unga flickan oeh senare kanda forfattarinnan var.

Han kallar henne »de sista artiondenas framsta folkupp-

lysare . . . den mangsidigaste, den valtaligaste, den alltid ofor-

skrackta oeh den som mest betog genom sin egen person-

lighets poesi oeh troskraft.
1 Han sager aven att hennes val-

1 Se hans » Ellen Key* i serien Svenskar.
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talighet kan stiga till hog lyrik och fa en genial glans och

tillforsikt; den ar det stora och produktiva livets egen retorik.»

Ellen Keys fredskarlek har aven yttrat sig i kamp mot

allt klasshat. Hon bar darvidlag standigt givit ungdomen i

de skilda samhallsklasserna allvarliga uppmaningar att mer

se till bjalken i det egna ogat an till grandet i sin broders.

Att Ellen Key ofta ar fore sin tid har hon i ofantligt

manga fall visat. Sa t. ex. var hon den forsta kvinna i

Sverge som talade offentligt for kvinnans rostratt. Detta

skedde 1893 pa. ett agitationsmote for den sa kallade »folk-

riksdagen». Foredraget hade troligen latit vanta pa sig nagra

ar, om inte den energiske och intensive dr David Bergstrom

hade lyckats overtala henne att trada fram.

Ellen Key har aven senare med innerlig overtygelse ut-

talat sig i rostrattsfragan. Ar 1913 skriver hon i sin broschyr,

» Ungdomens forvildning och kvinnornas ansvar for ung-

dornenn, att det var inte blott kvinnornas rati men deras

hdgsta plikt att skaffa sig makt over de villkor, som avgora

det nya slaktets fysiska och psykiska utveckling, over om-

daningen av det samhallsskick och de lagar, som skola be-

stamma detta slaktes val eller ve.

Aven i hennes onskan om rostratt for kvinnan lag en

stark fosterlandskarlek. Utan rostratten kunde kvinnorna inte

bli fullt medborgerligt besjalade, och inte ingjuta denna ands

i det uppvaxande slaktet. Endast genom att delta i de all-

manna varven kunde de medverka till att det politiska livet

far adlare former och att det goda dar skall kunna over-

vinna det onda. Det var mer de medborgerliga plikterna an

de medborgerliga rattigheterna hon efterstravade for kvinnorna.

I rostrattsfragan liksom i alia stora omdaningsfragor delar

hon av fullt hjarta Mirabeaus uppfattning: »Fa vi inte

kvinnorna med, sa kommer ingenting att ske.» Samma tanke

har uttalats vid flera tillfallen av Bjornstjerne Bjornson.

Sa otroligt det an kan lata att Ellen Key nansin deltagit

i en valagitation, sa var detta dock fallet nar Foreningen
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for gift kvinnas aganderatt och Fredrika Bremerforbundet

engang ville verka for kvinnornas deltagande i Stockholms

stadsfullmaktigeval. I 25 ar hade kvinnor haft kommunal

rostratt utan att bruka den. Nu var Ellen Key villig att agitera

for en vackelse bland kvinnorna — ocksa detta ett utslag

av karleken till fosterlandet, fast i en form, som eljest

har legat henne fjarran, i all synnerhet sedan partivasendet

vid alia val vacker hennes avsky. Hon har uttalat sig for

bildandet av ett partilost parti. Benamningen klingar nastan

parodisk, men tanken i den ar ju frihetens bevarande aven

at den annars klavbundna politikern.

8. Ellen Key och karleken.

"Karlek inneljUr evighetsvilja saval i fraga
om trolict makarna emellan aom i fraga

om Snskan att fortlova i ett iiytt sliiktc."

Ellen Key.

Ingenting kan vara grundfalskare an att beskylla Ellen

Key for att vara en apostel for »fri karlek*, nar man dari

inlagger betydelsen ansvarfri, losaktig och lattsinnig for-

bindelse mellan man och kvinna. Hon betonar tvartom titt

och ofta i sina skrifter att endast karlek forbunden med
trohetsvilja och en innerlig vilja till ett trofast samliv i nod

och lust, berattigar till ett dylikt forhallande. Och dartill

fogar hon en bestamd fordran pa allvarligt uppsat att fylla

foraldraplikten mot en eventuell avkomma som foljd av

forbindelsen.

Daremot vill hon inte bitrada den allmanna meningen, att

en vigsel vare sig kyrklig eller borgerlig kan i ringaste man
skanka helgd at en enligt hennes uppfattning sa osedlig

forbindelse som ett aktenskap, inganget utan vare sig karlek

eller trohetsvilja. Endast arten av tva milnniskors samliv ar

det for henne etiskt avgorande, vare sig de aro lagligt

sammanvigda eller inte.
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Vad man kan opponera mot i hennes standpunkt i akten-

skapsfragan ar att hon i det hela taget satter hogre fordringar

pa vad hon vill ge namnet karlek an som kanske flertalet

manniskor aro maktiga att prestera, och att hon tror

manniskor i allmanhet vara battre och mer plikttrogna, an

de i stort sett aro.

Hon talar stundom om karleken som funne3 blott en, den

stora, den hogsta, den pa engang jordiska oeh oversinnliga,

sjalens och sinnenas hogsta forening, den i ordets allom-

fattande mening skapande, den livsmakt genom vilken

manniskans egen'tillvaro forstoras och forskonas, eller med

andra ord en kansla, sa upphojd och foradlande, att den

faktiskt ar en nadegava endast till ett fatal, lyckligt utrustade

och utvecklade individer.

En sa oerhord livsstegring genom karleken ar i sjalva

verket inte nagot som kan komma alia till del, den kan

inte upplevas av vem som heist, utan endast av de utvalda.

Detta erkanner visserligen Ellen Key och medger darfor
1

,

ratten for de manga »som ej ens makta dromma om den

personliga karleken att inga ett iiktenskap, som atminstone

skall ge deras fattiga tillvaro hemmets och foraldragladjens

innehalb. Detta medgivande gores emellertid litet knapp-

handigt, nastan som en litet ovilligt given allmosa at den

okande liggaren.

Men hon blir Strang, kanske alltfor Strang, mot dem som

veta vad karlek ar och anda »trampa den under fotterna»

genom att med kallt hjarta intrada i ett fysiskt aktenskap.

Det ar en ren och sublim karlek Ellen Key predikar och

prisar i ord sa hogstamda, att de maste vacka till liv de

ungas innersta renhetsvilja och djupt rotade langtan efter

en enda alskad. Endast den erotiska idealismen kan vacka

hanforelse for kyskheten, sager hon. Och detta ar helt visst

ett sanningens ord.

Redan genom sagan, genom historien och skonlitteraturen

1 Se Karleken och aktenskapet.
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maste enligt henries mening den erotiska idealismen grund-

laggas, den fysiologiska insikten ar otillracklig, ifall inte

fantasin och kanslan ga i samma riktning. Och varken

fantasi eller kansla renas endast genom naturkunskap och

idrott, lika litet som genom kristendomsundervisning. »Nep,

utbriater hon, »man maate pa naturvetenskapens grund, i ny

och adlare form, aterfa hela den antika karleken till den

egna kroppens skonhet och styrka, hela den antika vordnaden

for alstringens gudomlighet, forenad med hela det moderna

medvefandet om den ideala karlekens sjalfulla lycka. Endast

sa kan den akta kyskhetens fanatism forlosa manskligheten

ur alia de kval dem den konsliga splittringen och fornedringen

nu medfora.* Ungdomen skall lara sig vorda sin framtida

uppgift.

Hon opponerar mot att man forringar karlekens betydelse

eller att den bekampas som en fornedrande sensualism. Sadant

anser hon inte vara att verka for manniskans upphojelse,

utan det framjar tvartom hennes fornedring.

Ingen kan med fog utpeka Ellen Keys lara som den som

Iett vilse, lett till felsteg och forsyndelser dem de unga

bittert fatt angra. Troligen har heller ingen av de unga

vilseforda gjort henne sadana forebraelser. Det ar utom-

staendes och ovidkommandes ovederhaftiga hugskott som

givit fart at dylika pastaenden och framkallat osannfardiga

forebraelser, att hon forleder de unga till utsviivningar och

de gifta till skilsmassor. Hon har tvartom i de starkaste och

mest ogillande ordalag tagit avstand fran Strindbergs, till

allt utom sjalvbeharskning sporrande uppmaningar till ung-

domen. Hans lockande laror anser hon vara farliga for

individen som for slaktet, och varnar for dem. Hon kallar

honom en »forsenare av karlekens utveckling i den riktning,

dit nutidskvinnan viil leda dens.

I »Karlek och aktenskap » sager Ellen Key att som vag-

ledande grundval maste aktenskapets och karlekens enhet

orubbligt uppehallas. Genom sin idealbildande makt, sitt
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Bftlunda alltmer stegrade Iyckokrav har manniskan fordjupat

(h'ifterna till andliga behov. Hon tror pa karlekens utvecklings-

mbjligheter och att den som vill beharska sina drifter blir,

i strid mot det genom firftlighet och samhfillssed annu

omattliga begaret, en stark och stolt segrare endast genom

att dromma om och slutligen erfara karlekens enhet.

Ellen Key framhaller fornyade ganger vikten av att fran

barndomen erhalla en finkanslig och from upplysning om

konsbestfimningens stora syfte och stora frestelser, och att

genom allmanmeningen motta intryck av sjalvbehfirskningens

mojlighet och betydelse for den enskildes egen och slfiktets

lycka, att undvika missbruk av alia slags njutningsmedel,

siirskilt rusdrycker, som bade omedelbart och medelbart

forsvaga viljans motstandskraft pa det erotiska, liksom varje

annan frestelses omrade.

Hon framhaller
1 manniskans oavlatliga omdaningsformaga

och vill rikta hennes framtida utveckling pa ett sadant satt,

att den frambringar en hogre typ av manniskor ». . .kulturen

bor gora manniskan malmedveten och ansvarig pa alia om-

raden, dar hon endast handlar impulsivt och oansvarigt»,

sager hon och tillagger: »I intet avseende ar emellertid

kulturen mer efterbliven an i alia de forhallanden vilka

avgora danandet av ett nytt och hogre manniskoslakte.»

Ellen Key inser, hur sammansatt, hur fullt av faror for

manniskans lycka hela det sexuella forhallandet fir, men

ocksa att sjdlcbeh&rskning, blygsamhet och trohet kan

framjas och h6jas, sa att saga framalskas inom individen

och slaktet. »F6rsvunne dessa kanslor ur kfirleken, vore

denna ej langre mansklig, endast djurisk, och hon menar,

att ett ypperligare slfikte med en hogre sedlighet endast kan

framtrada genom att man alltifran sin tidigaste barndom

vid varje sin fraga i detta amne far arliga svar, och vinner

full klarhet over sitt eget vasen som konsvarelse och ansvars-

kansla i fraga om sin framtida uppgift som sadan, och att

1 Se Bamets arhundrade.
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man far vana vid allvarligt tankande och allvarligt talande i

detta amne.2

Ellen Key ser med religio3 vordnad och helig andakt pa

karleken och hemmet, och ar en Strang moralist. Just dar-

for hatar hon och avskyr allt »eroteri» allt slarv och lek

med karleken, vilket hon inte nog kan fordoma. Vacjj

manniskan sar det skall hon ock uppskara. ; Den till]

erotiska rus hemfallne blir smaningom Iika viljelos, hjaitlos,

hallningslos och samvetslos som alkoholisten», sager hon,

Hon protesterar emot att sadant kallas »den nya moralen*.

Hon menar att »hetarerna» i stallet horde oppet bekanm

sig till denna morals urgamla beteckning otukt. Genom denna

begreppsforvirring forodes nu manga vardefulla mans och

kvinnors liv. Denna forodelae kommer icke att fa en n;

moral till foljd utan tvartom en valdsam reaktion tillbaka

till den gamla sexuella moralen.

Och hon sager om detta slags karlek att den aldrig

sandats viddernas luft . . . den luft genom vilken all livets

sugande langtan till fornyelse brusar, hela lyckotranadens

evighetsaning, som Iyfter slaktled over slaktled mot okanda

mal. En luft som stegrar krafter i det omatliga . . . luften

over de vidder . . . dar man och kvinna strida sina eviga

strider och lida sina eviga kval, de kval, om vilka Lukretius

visste, att dualismen var deras kalla. Men att endast enhets-

viljan kan foraegla denna kalla — detta visste ingen tid

fore var egen.s

Ellen Key erkanner emellertid att det finns manniskor

som kunna alska mer an en gang och hon vill ge rait till

denna upplevelse at »den, som genom en ny karlek nor

sinade kallor sjunga, kanner saven stiga i nakna grenar,

livets skapande krafter fornyas; den som blir mer fardig till

storsinne och sanning, till mildhet och adelmod*. Men hon

tror, att de som ha mod och makt till sadana upplevelser

aro fa.
1 »De fiesta torde hellre bora satta in sin person-

1 Livslinjer av Ellen Key.
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lighet i uppgiften att med vardighet bara och gora det basta

hv sitt ode. Ocb — trots allt som pastas om motsatsen —
detta gora aven de fiesta manniskor, oeh sa komma de allt-

jlimt att gora», sager hon.

Hon talar i skarp ton till dem . . . som genom var ny

kiirlek bli fattigare pa allmanmanskliga egenskaper och

personlig maktkansla, slappare i vilja, samre i handlingar

och verk, »dessa hava ur livstrons synpunkt ej ratt till ett

sadant sjalvforringande. Av frukterna kanner man karleken . .

.

Den som i sitt ovriga liv, i sina verk ar en svindlare och

Htackare, denne ar det troligen aven pa det erotiska omradet.»

Kn manniskas karlek ar i >tusende fall mot ett hennes

innersta sjalv. Sa stor eller liten, sa rik eller fattig, sa ren

oiler oren som hon i den ar, skall man aven i livets andra

atora forhallanden finna henne, Av alia summariska kanne-

lecken pa en manniska blir darfor intet sakrare, an att man

siiger vad hon ar nar man sagt hur hon alskat.* Hon indelar

kvinnoslaktet i tva raser, de som kunna alska, och de som

inte kunna alska.

Ellen Key har aven i manga av sina biografier indirekt

givit en bild av sin syn pa karleken. Hur rorande skildrar

hon inte t. ex. Clara Scaffis rena och fran jordiska begar

befriade karlek till Fransiskus av Assisi
2

, hur hon overgav

sin omhuldade tillvaro i faderneborgen, sina karas onskningar,

liina egna drommar om en vanlig kvinnolycka f6r alt i

fattigdom, kyskhet och odmjukhet likna sin mastare, sin

broder, sin van, han som sjalv avsagt sig all del i vSrlden

och dess rikedomar. Ellen Key skriver: »Nar Fransiskus

avklippte hennes guldblonda harsvall, och hennes gestalt

hbljdes i nunneskruden, kande hon sig helt visst lycklig

som en brud, i vissheten att vara forenad for tiden och

cvigheten med sin sjals utvalde, forenad genom en tro, ett

liopp, en karlek, en vilja och ett mal.»

4 Se Verk och manniskor.

h. — Verdandis srn&skrifter. 279.
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Sftdana ord tala det otvetydigaste sprak om att Ellen Key

iijlllv upplevat i verkligheten eller i sin rena fantasi en lika

(.HJIllvisk, hogstamd karlek, om ocksa under andra men lika

Icynkhotsbindande forhallanden. Hos henne har nog, som hon

HHg(!r om Fransiskus, kanslogloden och viljestyrkan samman-

Hmttlt i fullkomlig harmoni. Och liksom han, har hon ut-

Hlrftlat hela sin sammansparade karlek over sina med-

niJlnniakor, onda som goda.

Hon talar sannolikt av egen erfarenhet nar hon sager:

>I)en enda resignation, som inte ar sjukdom eller svaghet,

gHller endast det egna odet, som man anser vara ovasentligt,

IQgdan andras ode alltjamt synes betydelsefullt och vart att

rciihattra.*
1

Sftdan ar alltsa Ellen Keys forkattrade lara om karleken

00b iiktenskapet. Som slutord hartill ma anforas ett citat

ur » Kolnnornas del i moralens utoeckling*:
2

»F6rst nar

kvinnorna betrakta karleken och moderskapet som heliga

livHmakter, vilka bora dyrkas i andakt och helgelse, da skall

don sexuella moralen for bada konen visa icke en sjunkande

utun en uppatstigande kurva: ett alltmer ansvarsmedvetet,

nllt battre forberett, allt karleksrikare foraldraskap.» »Nar

moderlighetens kraft engang framtrader pa jorden i sin fulla

Njttlvharlighet, da skall den, i en djupare mening an hittills,

At vSrlden foda fralsningen», sager hon i »Missbrukad

kvinnokraft*.

Och Ellen Key framhaller i »Karleken och aktenskapet*

att karleken som halsan kan vanvardas eller vardas, och att

gonom god vard kan saval manniskans egen som hennes

kftrleks medellivstidslangd hojas.

>Levnadskonsten innebar, att man vardar samlivets blom-

Htringsmojligheter atminstone lika omsorgsfullt som man vardar

nina fonstervaxter>/ sager hon. Detta tyckes ju vara en

' Malvida v. Meysenburg i Verk och miinniskor.
" Vord. sm&skr. n:r 231.

Kvinnornas del i moralens utveckling. I Verd. smflskr. n.r 231.

J
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billig fordran, som kanske anda sallan uppfylles. Flertalet

fiirstar inte, att man maste arligt strava for att vara vardig

alt fa behalla sin Iycka, och att intet av varde i livet fas

Mr intet.

Ellen Key vill, att karleken skall bli samma till helgelse

impulsgivande makt som religionen.

9. Ellen Keys manniskoskildring.

".
. . en djup k'arlck ar en vag-

visare nar det galler att intranga
i en manniskas vascn och verk."

Ellen Key.

En forfattare skiner val som oftast i storre eller mindre

grad sjalv igenom i sina verk. Detta ar sarskilt fallet med

Ellen Key. Man kan med storsta liitthet avlasa hennes nobla

karaktar, hennes varma hjartelag, hennes sympatier och

antipatier i de tankar, som valla fram och sjuda i hennes

Bkrifter. Allra bast avspeglas hon i de manga biografier,

minnesrunor och essayer hon har strott ut med frikostig

hand.

Man behover blott lagga marke till, vilka personer hon

valjer for sina skildringar, for att strax fa en fingervisning

om vad slags manniskor det ar som vaeker hennes sympati

eller beundran. Hon befaltar sig inte med andra an dem hon

kanner behov att levandegora for sina medmanniskor. Och

hon har den lyekliga gavan att kunna beundra, helt och

fullt. Sakert kanner hon sanningen av Verhaerens ord att

beundra, det ar att vaxa, att forstoras.

Hennes beundran kan ibland ta mycket stora dimensioner.

Man frestas att tycka att hon over hovan forskonar och

upphojer dem hon alskar, men gor man sig modan att

granska, vad det egentligen ar hos personen i fraga som

hon beundrar, sa skall man finna, att det ar de stora egen-

nkaper, som bast samklinga med det storsta hos henne sjalv.
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Vid sidan av det stora ho8 hennes manniskor, smalta felen

ihop eller forsvinna ur hennes asyn. Det ligger inte for Ellen

'

Keys positiva vasen att leta upp fel och brister hos sina

medmanniskor. Det har mer varde for henne att plocka

fram allt det basta, som kan finnas hos var och en. Oehj

hon gor det pa ett satt, som rycker lasaren med, och gor

lasningen fruktbringande och idevSckande. Man forstar sa

val Hellen Lindgrens yttrande att han nastan onskade do,

for att.bli tecknad av Ellen Key!

Det vasentligaste hon drbjer vid i sina kvinnoskildringar

ar karleken och iter karleken — jamte frisinnet. Hur

vackert och pietetsfullt har hon inte klarlagt sina nara

vanner, Anne Charlotte Lefflers och Sonja Kowalewskis livs-

oden och djupa forhallande till karleken, som griper dem

med valdsam styrka vid mogen alder. De styrkte Ellen Keys

ofta uttalade sats, att for den kvinnliga kvinnan ar hjarte-

livet det centrala.

Och hur fint och forsynt nalkas hon inte den omtaliga

och olyckliga Victoria Benediktson i sin Ernst Ahlgrenbio-

grafi. Ocksa har ar karleken det livsbestammande liksom

for det storslagna karleksgeniet och Goethedyrkaren, judinnan

Rahel Varnhagen. I denna bok fick Ellen Key 8ven ett

osokt tillfalle att sla ett slag for den misskanda, i mangt

och mycket overlagsna och beundransvart sjalsstarka jude-

rasen.

I sin bok om makarna Browning har hon skankt varlden

en apoteos over karleken, vars like man far leta efter i

prosadiktning.

Aven hennes biografier over utlandska och inlandska,

manliga diktare visa hennes skarpa psykologiska blick och

forstand. I flertalet ocksa av dessa biografier ger hon karleken

den centrala platsen t. ex. i »Verhaeren och Maeterlinck>,

»Rainer Maria Rilke», m. fl. och sist men inte minst i

Goethe, med vilken hon har kant en levande vasensfrandskap

liksom med den med Goethe sjalsbeslaktade Bjornstjerne
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lijornson, med vilken hon stod i varmt och aldrig avbrutet

vanskapsforhallande.

Goethe har liknats vid en »stilla oceans, till beteckning

av nans andes allomfattande universalitet. Jamforelsen over-

ftirdes vaekert pa Ellen Key av Mauritz Hellberg i hans

fOredrag pa hennes 70-arsdag. Han liknade hennes sjal vid

havet och yttrade: »Den ar djup och vid som havet, den

nar till alia strander, den har havets friskhet och salta, den

kan som havet hava sig i storm mot himlen, och den kan

i stillnad klarhet spegla solen och de eviga stjarnorna. Och

i eminentaste grad galler om henne det bekanta ordet att

stora hjartan aro som havet, de frysa aldrig till.* Annu mer

unser han henne dock »vasensbefryndad med den moderliga

jorden, som frambringar all livets mangfald*.

Bada liknelserna forsvara sin plats, detta kan man bast

overtyga sig om just i hennes biografier dar hennes all-

Hidighet framtrader pa ett overskadligt och lattfattligt satt.

Hur mycket om Ellen Key sjalv saga oss inte t. ex. sadana

ord som i hennes » Verhaeren och Maeterlinck*: >Endast

de diktare, om vilka med sanning kan sagas att de forstorat

manskligheten, att de inom denna oka godheten och gladjen,

adelmodet och rattfardigheten, karleken och skaparkraften,

endast dessa diktare aro stora. » Nagot liknande har Bjorn-

stjerne Bjornson senare aven sagt. Vid nobelfesten 1903 yttrade

han att vi i dikten maste fa vart livsmod okat och inte

minskat, och att vi maste fa den trygga kanslan av att livet

har ett valgorande overskott.

Man har undrat pa, att inte Ellen Key med sin »karlek

till karleken » frestats till romanskrivning. Troligen har hon

med sin stranga sjalvkritik kant sin egen begransning dar-

vidlag. Hennes begavnings egenart ar mer verklighetsbunden,

mer inriktad pa direkt upplysning, direkt bekampande av

det onda i varlden och vagledning i karleksfull omtanke for

medmanniskor och i formedlandet av kulturvarden. Hon gar

genaste och rakaste vagen till dessa mal, och framfor all t -^
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hennes geni ar inte av den skapande art som obetvingligt

kraver utlosning i dikf. Ellen Key har endast undantagsvis

skrivit en bok utan att ha kant sig uppkallad dartill av enl

eller annan handelse i tiden som upprort henne eller for att

bara fram en stor ide, som hon i inspirerade ogonblick kan

se i fjarrsyn — eller for att ge en sjalsskildring, en manniskaa

livskamp, heist en som kastat sitt ljus langt framfor sig.

En van fallde det traffande omdomet om Ellen Key: »Hon

ar en beundransvard syntes av intensitet och extensitet.» !

Dessa ord ser man besannade framfor allt vid lasningen av

hennes biografier dar hon framstar klarast och enklast. En

sa Strang domare som Georg Brandes ger Ellen Key enj

enastaende plats som kvinnlig psykolog och kritiker.

I de mer filoaofiska verken kan det mangen gang plotsligt

bli svart att halla reda pa var den klara huvudstrommen

gar. Den kan overskoljas av en mangfald av bifloder, som

hastigt och ovantat komma ilande fran alia hall och kanter

med grumlande tillsatser av farger, som aro frammande for

!

sjalva kungsadran. Denna far dock alltid till sist tillbaka sin

ursprungliga, kallfriska renhet, blolt man tillitsfullt sbker att

folja med tills den ater vinner overtaget i vardigt majestat.

10. Strand,

".
. . ensamhoten ar en gudinna yars lieligal

lund man nalkas, icke med hogrbstado
ansprSk utan med Wyga boner..."

Ellen Key.

Ellen Keys mor hade dott 1884 pa Sundsholm, dit hon

hade rest med sina dottrar for att genom luftombytet och

tystnaden pa det kara, gamla stallet soka aterfa somnen, som

hon forlorat av gatubullret i Halsingborg. Breven gingo tatt

mellan Sundsholm och Halsingborg, an meddelande en ljus-

ning an en forsamring. Slutet kom sa hastigt, att maken ej

hann dit. Nar han kom fram 10 timmar for sent, kunde
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dottrarna endast meddela honom, att de enda ord modern

talat under den sista natten gallde honom, oeh att det sista

hon hade framviskat over sina redan bleknade lappar var:

»Sma flickor, var snalla mot pappa!»

Dessa ord voro den enda hugsvalelse de kunde ge sin

far i hans bittra sorg. Vid hennes grav yttrades, att hon

varit en av dem, som statt lugn i storm oeh strid, stolt

hojande huvudet, aven da striden ar forlorad, oeh att hon

varit en husmoder som skattat enkelhet, arbete oeh allvar

h6gt, ett foredome oeh en ara for sin forsamling.

Sorg oeh somnloshet grepo den efterlevande ankemannen,

oeh vallade snart hans forsla anfall av hjarnblodning. Han

levde sedan i atta langa ar, oeh forsokte sa golt han for-

madde att vara bade mor oeh far for sina dottrar. Hans

dod' intraffade nyarsaflonen 1892 hos en i Visby gift dotter.

Hans stoft fordes till hustruns grav.

Ellen Key skriver: »Det kan sagas om honom som om
den Mackey, vilken offrade sitt gods i Gustaf Adolfs strider,

att det var en utfattig man/ vars kisla fordes till gravens ro.

Men som om denne klanhovding sades det aven om Emil

Key, alt han givit mer an han hade rad till av silt guld

— i yttre som inre mening — f6r de ideer han hoppats

framja.»

Det gick som det ofta hander med de i livet orattvist be-

handlade som varit skapade huvudet hogre an andra — nar

de sluta sina ogon, vander vinden sig. Nu talade plotsligt

iiven hans politiska Render om hans sjalsadel oeh fosterlands-

sinne, om hans oegennytta oeh offervilja, om hans godhet

oeh oppenhet; varma ord, som for honom kunde ha lindrat

nigra av de sar som livet slagit, om de blott kommit forr,

Hager hans dotter med vemod.

Emil Keys barn maste gora sig urarva. Men de trSstade

sig med att de »yppersta varden, foraldrar formi lamna efter

sig at sina barn, aro lyekligtvis de, barnen icke kunna, av-

handa sig>.
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Nu agde Ellen Key inte langre nagot annat hem an sitt

lilla bo i Stockholm. Hon hade dock aldrig upphort att

dromma om ett eget hem pa landet, och fastan hon visste, I

att det kara barndomshemmet nu var i frammande hander,

och att hon nog aldrig mer skulle aterse det, skrev hon en-

gang till svar pa fragan, var hon heist ville vara, foljande

hjartesuck: »Hur lycklig skulle jag ej vara, om jag kunde

forvarva denna jordflack, om jag forunnades att gora mitt

intrade pa Sundsholm som dess agarinna, att fa rada och

styra oeh arbeta dar, se traden blomma och graset spira p&

den plats, dar min sjal och hela mitt jag har sina rotter,

och sova i den lilla gavelkammaren, dar jag dromde mina

barndomsdrommar.

»

Tack vare att Ellen Keys bocker lastes sa flitigt i utlandet,

kunde hon borja se sig om efter en lamplig plats dar hon

ville sla ned sina bopalar. Medan t. ex. Barnets arhundrade

knappast blev omnamnt i Sverge annat an i en nedgorande

anmalan, sa betraktades denna bok i utlandet som ban-

brytande pa barnpsykologiens omrade och oversattes till 9

europeiska sprak. I Tyskland utgick den i 50,000 exemplar,

vilket gav behovliga medel till utforande av det dromda bygget.

Efter mycket sokande fann hon Strand nara Alvastra.

Framfor ligger hela 6ppna Vattern som har ger intyck av

vida havet. Hoga boljor kunna vraka in over stranden under

dan och brus nar den djupa, lattrfirda sjon rakar i uppror.

Ellen Key skriver om Vattern: »Den sjunger och talar, ler

och rasar, ligger ena dagen silkeslen och himmelsbla och

jagar svartgra eller gronbla vigor som berg mot stranden

den andra.*
1 Bakom Strand reser sig det sydlandskt vaxtrika,

blomsterfyllda Omberg fran den bordiga, feta och historiskt

minnesfyllda Sstgotaslatten, i vars kant Alvastra ruiner tala

sitt medeltidssprak bl. a. om Sverges storsta kvinna, Heliga

Birgitta, i vilkens fotspar Ellen Key i manga avseenden kan

sagas ha vandrat.

1 Se Heliga Birgitta av Ann Margret Holmgren.



Ellon Keys hem Strand vid Vattern, i varbrytningen, den enda tid

byggnaden klart synes fran sjon.

Slrands lage ar som skapat for att bereda Ellen Key den

kontemplativa ro, som forskaffar varlden den ena tankvarda

boken efter den andra, nu senast Allsegraren I. Denna ro

skulle inte ha varit forenlig med ett arbetsliv pa Sundsholm.
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Mahanda kan Ellen Key sjalv, liksom vannerna av hennes

forfattarskap, nu inse delta.

Emellertid alskar hon silt nya hem Strand, dar hon dock

saknar svalorna som funnos pa Sundsholm, men inte tyckes

vilja bygga silt bo under Strands tak, kanske pa grand av

de ofta radande starka vindarna.

Det herrgardsliknande, vackra huset ar byggt av Ellen

Keys svager, arkitekten Rasmussen, enligt hennes utkastade

plan, och i intimaste samrad med henne sjalv. Hon over

vakade byggandet, och kunde darfBr fa det sa sallsyni

praktiskt inrelt, sa smakfullt och enkelt utstyrt, som hon

ville ha det, bade in- och utvandigt.

Det ligger mellan valdiga lovfrad i en stark backsluttning,

som stracker sig ner till stranden, dar ett litet tempel ar

uppbyggt for vilostunder.

I sluttningen som ar fylld av vilda blommor, daribland

»forgatmigej» fran Sundsholm, har Ellen Key, till stor del

med egna hander Iyckats frambringa en ganska givande liten

tradgard med matnyttiga vaxter, trad och buskar.

Det ar en stor lycka for Ellen Key och hennes lasare att

Strand inte ligger vid en strakvag. Da vore det henne

knappast mojligt att avsatta tid for sitt forfattarskap. Hon

skulle inte nannas att avvisa nagon som klappade pa hennes

dorr. Men vad hon bestamt aveagt sig, det ar en telefon.

Den skulle sakert aldrig lamna henne i fred.

Strand kan tyckas nagot for ensligt belaget, men nastan

alia arstider rader d3r Sndock en ganska livlig trafik av

vanner och resande fran alia varldens horn, vilka onska se

och tala med den alskade och beromda forfattarinnan i hennes

trevliga, originella hem.

I intradesrummet motes man av Sverges karia over vilken

Runebergs ord ur »Vart land* sta: »Var forntids land, var

framtids lands, och pa andra sidan Vatterns karta med orden:

»Dar livets hav oss gett en strand. » Over dorrarna sta Goethes
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och Thorilds maningsord: »Memento vivere» och »Denna

dagen ett liv>.

I varje rum tala minnen fran varje foremal. Allt har sin

liistoria, som hon ger liv medan hon beraltar den. De kara

bortgangna liksom omge henne genom dessa minnen. Overallt,

fran vind till kalhre rader en minutios ordnine.

Ellen Key vicl Marie Louise Eaabs bord och en eldskarm, sydd av hennes
farmor. Tv£ dvrbara minnen.

Ellen Key ar lyckligtvis inte sa ensam pa sitt Strand som

man skulle tro. Hon har en oskattbar van vid sin sida i den

trogna Malin Blomsterberg, som befriar henne fran alia

besvarliga husliga goromal och tillika kan tjanstgora bade

som sekreterare och tradgardshjalp. Denna tjanande och omt

omhuldande varelse ar aven utsedd att foresta det vilohem

for uttrottade, arbetande kvinnor, som Ellen Key genom

testamente har bestamt att Strand skall bliva. Nodigt kapital
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till underhall av denna stiftelse skanktes av vanner, kanda

och okanda, pa Ellen Keys 70-arsdag.

Kllen Key ocli lienncs lmnd.

I'oto Calla Stmabeck, (irSnna.

I manga ar hade Ellen Key aven en annan kar vaktare

och van till aallskap, den stora S:t Bernhardshunden Wild,

om vilken Ellen Key en gang skrev »han som inte vet att

det finns daliga manniskor i varlden . . . som aldrig sett annat

an goda manniskor och hort annat an goda ord».

Mitt under kriget, nar Ellen Keys hjarta var braddat av
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Horg, dog det alskliga djuret och efterlamnade en stor tom-

het. Hon skrev: »Det glada, hangivna, muntra barnet i huset

saknas nu var stund och i var vra.» Strand och Wild voro

elt for henne. Han var varldsberomd, avbildad och skildrad

samman med henne i in- och utlandska tidskrifter — han

hade foljt henne vart steg hon gick och sorgfalligt vakat

over bide henne och allt som fanns innanfor hennes ramarken.

Med honom i sin narhet hade hon kunnat kanna sig trygg.

Ellen Key njuter av att bo pa »riktiga landet, det dar

man arbetar, oroas och gladjes, som jag redan i barndomen

sett och hort det i de bygder, dar folkets brod vajar i

skordeguldet och vilar under vinternattens stjarnor», skriver

hon. Hon visste att den stora gladjen av detta egna hem

skulle bli inte den hon sjalv finge aga dar under de par

tiotal ar, hon kunde ha kvar att leva, utan den att medan

hon levde och efter sin dod kunna bereda nagon tids vila

at av livets modor eller livets aorger uttrottade.

I allt vill hon vara livets och manniskornas nitiska tjanarinna.

En odmjukare och ansprakslosare varldsberomd storhet an

Ellen Key har val aldrig funnits. Ingen kan i hennes narhet

kanna sig tryckt av hennes storhet. Tvartom hjalper hon

den, som narmar sig henne att vaxa och att inom sig

kanske upptacka slumrande mojligheter.

Hjalpa och ater hjalpa medmanniskor framat och uppat,

det har varit karnan i Ellen Keys stravan genom hela hennes

liv. Detta ma oforbehallsamt erkannas av samtid och framtid

som en obestridlig sanning, oberoende av gillande eller

ogillande av hennes Iivsaskadning och hennes forkunnelse av

nya tankar och laror, om yilka meningarna annu aro delade.

Helt visst skall dock inte den tid vara langt avlagsen da

man, aven i vart land, allmSnt skall inse Ellen Keys storhet

som karaktar, som tankare och forkunnare och som mannisko-

skildrare och siare, en av de storsta kvinnogestalter, som

Sverge nagonsin har frambragt.



Viktigare bocker och skrifter av Ellen Key,

Nagra tankar om hur reaktioner uppsta sarat Om yttrande- och tryck-

frihet. 1889.

Ernst Ahlgren (Victoria Benediktson). 1889.

Anne Charlotte Leffler. 1893.

Miasbrukad kvinnokraft. 1896.

Naturenliga arbetsomraden for kvinnan. 189G.

Sveriges modernaste diktare (C. J. L. Almquist). 1897.

Tankebilder I och II. 1898. 3:8 uppl. 1922.

Barnets urhundrade. 1900.

Miinniskor. 1899. 2;a uppl. 1900.

Livslinjer, I. 1903 (i senare npplagor kallad Kiirlekon och iiktenskapet).

II. 1905.

III. 1906.

Rahel Varnhagen. 1908.

Kvinnororelsen. 1909.

Verk och manniskor. 1910.

Minnen av och om Emil Key. I. 1915.

» » .. > > » II. 1916.

i »».•» i III. 1917.

Allsegraren. I. 1918.

I Verdandis smaskriftsserie;

N:r 10. Fran manniskosliiktets barndom. 1888. 4:e uppl. 1920.

» 35. Moralens utveckling. 1891. 3:e uppl. 1911.

> 55. Individualism och socialism. 1895. 3:e uppl. 1910.

- 67. Bildning. 1897. 5:e uppl. 1919.

» 77. Skonhet for alia. 1899. 5:e uppl. 1913.

» 162. Fredsrorelsen och kulturen. 1908.

» 217. Tva foregangskvinnor i kriget mot kriget. 1918.

» 231. Kvinuornas del i moralens utveckling. I. 1920.

» 232. » - » » II. 1920.



Andra smaskrifter:

Svensk eller stor3vensk patriotism. 1899.

1 Finland och Byssland, nagra intryck. 1900.

Niigra tankar om skandinaviens framtid. 1906.

Kriget, freden och framtiden. 1914.

Njiilarnas neutralitet. 1916.

Bin djupare syn pa kriget. 1916.

Bland biografier pa svenska ma foljande namnas:

Louise Nj'strom-Hamilton: Ellen Key 1904.

Marika Stjernstedt: Ellen Key 1919.

John Landquist (i serien Svenskar) Ellen Key 1909.

En bok om Ellen Key av flera in- och utlandska forfattare 1919.
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1. Barndomen.

»Faders och moders smekningar, jag

skulle med mitt liv vilja kbpa dem.>

Fredrika^Brenier .

Fredrika Bremers farfarsfar var handlande och radman

i Vasteras. Hans son Jacob flyttade vid 16 ars alder

over till Finland och blev handelsbitrade at sin styvbror

i Abo.

Redan som ung borjade han egen affarsverksamhet, gjorde

stora industriforetag, blev mycket rik, och betraktades

som finska handelsstandets kanske mest framstlende repre-

sentant. Han var kand for stor frikostighet och samtidigt

for sin sallsynta flardloshet och sitt medborgerliga sinne,

vilket allt gjorde honom mycket alskad.

Sondottern skriver om honom: »Medan hans skepp gingo

pa alia jordens hav, knytande forbindelser ' mellan fram-

mande lander och forande deras alster till vart land,

levde han sjalv som den enklaste man . . . Ingen behovande,

av va-d stand som heist, gick ohulpen fran honom, och

dar nagot for det allmanna var att stifta, diir var han

med, ofta som en anonym. Han hade starkt intresse for

bildning och hjalpte fattiga abostudenter till studiemojlig-

heter.»

Det var Fredrika Bremers stolthet att hon var sondotter

till en man »med sadan karaktar». Och honom liknar

hon andligen mer an nagon annan av slakten.

Fadern, Karl Fredrik, gjorde sina studier vid uni-

versitetet i Gottingen och efter sin fars dod 1785 vid

handelsskolan i Hamburg, varefter han foretog en halvt-

annat ars lang utomlandsresa i sallskap med den unge

skalden Franz Mikael Franzen, som inforde honom
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i vittra kretsar och fick stort inflytande pa hans .litteraral

bildning. Sarskilt gav honom den langa vistelsen i Eng-j

land forkarlek for engelsk litteratur.

Vid hemkomsten upptog han sin fars affarsverksamhetl

och gifte sig med den vackra och statliga Charlotte]

Hollstrom. I detta aktenskap foddes pa, Tuorla gari

den 17 aug. 1801, just som domkyrkans klockor i Abo

ringde 4 pa morgonen, makarnas andra barn, som fickj

namnet Fredrika efter sin farmor.

Nar tiden morknade for Finland, beslot brukspatron Bre-j

mer att flytta till Sverige. Han salde en av sina egen-

domar och begav sig 1804 med hela sitt hus till Stockholm.]

Fredrikas forsta barndomsminne var forbundet med denna

overresa och hur lion otaligt sprattlade med sina smal

fotter i den tranga kajutan, tills lion fick komma ut pS]

dacket och dansa kring masten, vilket hon omtahr som

ett prov pa den gryende frihetskarlek som foljt hennej

under hela hennes liv. Det enda finska ord hon mindes

fran sitt forsta fadernesland var Jumala (Gud).

Foraldrarna slogo sig ner i Stockholm, dar de snart

'

fingo ett vidstrackt umgange och levde pa stor fot. Deal

stora egendomen Arsta i Osterhanninge inkoptes foljande 1

ar, och dit forlades det egentliga hemmet. Endast vint-j

rarna tillbragtes i det tre mil darifran belagna Stockholm.

Fredrikas syster, fru Charlotte Quiding, ger i E n

]

teckning av Fredrika Bremer s levnad och
personlighet en ganska noggrann beskrivning av de i

forhallanden, under vilka Fredrika levde som barn. Dessa

voro allt annat an ljusa, i synnerhet under vinter tiden,

da flickorna levde instangda som i bur.

Hon skriver: »Klockan 8 om morgonen skulle vi vara

kliidda och komma in att halsa god morgon forst pa mini

mor, som da satt i ett mindre formak vid sitt kaffebordj

och betraktade oss noga under var gang fran dorren fram <
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till henne. Hade vi da gatt ilia, sa maste vi ga tillbaka

till dorren och gora om promenaden fram till min mor,

niga och kyssa hennes hand. Hade da nigningen gatt

olyckligt, sa maste den goras om. Den stackars lilla Fredrika

kunde aldrig ga, sta, sitta eller niga min mor till lags

och hade manga svara och ledsamma stunder for dessa

Baker. — Darefter skulle vi ga att halsa pa min far . .

.

Arsta.

Nar vi nigit for min far, skulle vi ata var frukost for

att darefter ga in till mamsell Frumerie 1 och lasa och arbeta

fran Id. 9 till l.»

Fru Bremer hade »tre oryggligt faststallda principer»

for sina barns uppfostran, sager dottern: »De skulle upp-

vaxa i okunnighet om allt ont i varlden, de skulle lara

(inhamta kunskaper) sa mycket som mojligt, och de skulle

- ata sa litet som mojligt. Till grund for den forsta av

dessa priciper lag min mors overtygelse, att obekantskapen

med allt ont skulle ge barnen ett oskuldsfullt sinnelag och

1 Guvernant, som tillhorde en fransk emigrantfamilj
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vanja dem vid en atmosfar av renhet, som kunde valgo-l

rande inverka pa hela deras utveckling . . . For att vinna
:

det asyftade andamalet hade vi aldrig lov att vara i salon-

j

gen da det var frammande lios foraldrarna ... av Iruktan

att vara oskyldiga oron skulle fa, hora nagot, som del

icke borde hora, och det var strangt forbjudet att tala

med tjanstefolket, utom med Lena1 som ater var forbjuden
|

att nagonsin beratta oss nagot.»

Vad inhamtandet av kunskaper betraffar, sa var all

Esning Fredrikas hogsta noje. Hon larde sig med latthst

att' lasa och tala franska for »Bonne Amie», som guver-

nanten kallades, och hon kunde hela akter utantill av

M:me Genlis teaterpjiiser redan som sexaring.

Viirre var det med den tredje principen, att barnen

skulle ata sa litet som mojligt for att inte bli dumma

och troga, och for att inte bli det som var fru Bremers

fasa, namligen »starka, langa och tjocka fruntimmer». Genom

denna svaltmetod lyckades fru Bremer fa sina dottrar,

visserligen inte romantiskt »fina och zefyrlika», som honl

heist sett, men i alia fall »sma till vaxten och icke for

starka».

Dieten later onekligen ganska dyster for hungriga barn.

»Om morgonen Id. 8 fingo vi en liten tallrik mjolk — jag

har aldrig sett sa sma tallrikar — och dartill ett icke

stort stycke knackebrod. Voro vi an aldrig sa hungriga,

vilket var eviga dag intraffade, sa vagade vi icke begara

nagot att ata. Ett par ganger hade gamla Lena, pa var

begaran, da vi klagade var nod for henne, givit oss ett

stycke brod, men nar min mor fick veta detta, fick Lena

sa mycket bannor, att hon aldrig tordes gora om den

saken.»

Kl. 2 serverades middagen, och det var dagens lyckligaste

stund, for da hade barnen lov att ata sig matta pa 3 av

1 Den gamla barnjungfrun.
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de 4—5 ratter som serverades. Som askadare fingo de

sedan narvara vid kaffedrickningen efter maten.

Fadern, som .var ytterst punktlig och noga med att allt

skulle ske pa klockslag, tillat inte att nagon gick ur

rummet forr an pa, slaget 4. Da gingo barnen och Bonne

Amie till lektionsrummet dar lasningen fortsatte till kl. 6,

da betjanten knackade pa dorren och anmalde att teet var

serverat. Da tagade man in i formaket, dar barnen fingo

se pa och mojligen hugnades med en skorpa och tillatelse

;itt ga in i barnkammaren och leka.

Kl. 8 fingo barnen ett litet glas kail mjolk och ett

stycke knackebrod, varefter de gingo in i formaket, nego

och kysste mor och far pa hand, sade god natt och gingo

till Bonne Amies rum dar de hade sina baddar pa en

hornsoffa.

Lena motte dem dar och holl langa forelasningar for den

ystra Fredrika, som efter allt dagens tvang var ostyrig

och ville springa omkring i rummet, dansa och hoppa

i stallet for att lagga sig. Lika besvarligt var det om

mornarna for Lena att fa, fatt pa den snabbfotade yrhattan

for att tvatta och kamma henne.

I Stockholm var den enformiga dagen annu enformigare

for barnen, emedan de endast sallan fingo ga ut. Dar

bestods dock dagligen ett extra noje, namligen att vid

morgonhalsningen fa stanna en stund hos fadern och se

pa hur harfrisoren kom in med kammen bakom orat och

efter bugningar och skrapningar med ena foten bade for

fadern och de sma, rackte pudervippan at betjanten att

halla, medan han upploste och flatade om stangpiskan,

varefter den mest grundliga pudring av hela huvudet vid-

tog och utfordes med ljust smaleende av frisoren, som

lade huvudet pa sned och emellanat tog baksteg for att se

effekten.
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Man forstar av denna utforliga beskrivning, att clenna

omvaxling i dagens trakiga enahanda utgjorde nagot vasent-

ligt for barnen, en om ocksa aldrig sa liten fcirbindelse medj

den yttre varlden dit man nyfiket langtade.

Den forsta utflyttningen till Arsta midsommartiden briinde

sig in i barnens minne. Det slottelika huset med sitt ut-

byggda torn, sina hoga fonster med helt sma blyinfattade

rutor, den avfallna rappningen pa murarna, den stora genom

tre vaningar valvda forstugan med hoga stenpelare och

dubbla trappuppgangar, allt detta var ju markvardigt nog.

Men underbarast av allt var det att fa springa ute och]

leka, hora faglarna sjunga, plocka blommor och njuta avj

en efteiTangtad frihet.

Att friheten inte heller har var si overdrivet stor i'inner

man i skildringen av barnens besok i prastgarden med Bonne

Amie. Pa den lilla garden lago fyi'a lyckliga barn och

gravde med traslevar i en stor sandhog och gjorde gangar

och rabatter. Flickorn?, blevo fortjusta att fa, delta i nagot

sa roligt, men detta noje bestods blott denna enda gang

och aldrig mer.

I den ovre vaningen pa, Arsta lag en valdig sal med-

tjocka murar och grova ekbjalkar i taket, nio och enj

halv alnar hoga fonster och en Sppen jattespis. Varje stegl

man tog pa, parkettgolvet gav eko, och vinden musicerade

standigt mellan de sma lost infattade rutorna. Barnen tordes

inte ga upp dit ensamma, och det var heller inte tillatet.

Pa hosten skedde inflyttningen till staden, och det van-

liga livet borjade igen. Till vinterns vedermodor horde

aven, att flickorna skulle ga, barhalsade och bararmade i

de stora, ilia uppvarmda rummen, som enligt den tidens

sed saknade dubbelfonster. Det var darfor ingenting ovan-

ligt att fonsterna voro sa overdragna av is, att man inte-

kunde se ut.
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Nar Fredrika var sju at fick hon »spelmastare och

ritmastare», och visade sig ha goda anlag bade formusikoch

teckning. Daremot saknade hon alldeles flickors vanliga

hag for handarbeten och dockor. Varden av dockoma

overlat hon at den aldre system mot att avsta sin peppar-

kaka at henne var gang en sadan raritet erbjods. Hennes

iutresse for dockor bestod egentligen i att undersoka hur

de sago ut inuti.

Vid atta ar skrev Fredrika sin forsta vers. Det var

en hymn till manen pa franska. Ett par ar senare borjade

hon ett opus som hon kallade »Varldens skape!se», men

som hon skriver i H e m m e t dar hon intagit det som

Petreas verk, var det domt att aldrig »komma ur chaos».

Varldens skapelse borjade och slutade med denna enda

vers, anmarkningsvard pa grund av barnets alder.

»C h a os.

I dystert morker innesluten

var denna varld forut,

och fafangt vantade den flyende minuten

att detta morker skulle ta ett slut.

Den varld, som nu av manskor vimlar,

var da ett intet blott

och vara skona stjarnbestrodda himlar

de intet ljus da fatt.

Men han var, som alltid var it

som ar och evigt blir.»

Vid samma tid eller kanske tidigare, skrev hon med

stor och barnslig stil sina forsta kvinnosaksord. Det ar

ovisst om hon sjalv forfattat dem, men likafullt Hro de

markliga som prov pa hur tidigt Fredrika reagerade mot

missfSrhallandet i kvinnans st'allning till mannen.
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Det kritikfyllda poemet lyder:

»Jag undrar om man ej kan lara

en sparkonst at vart starka kon

att ej av hustrun allt begara,

att spara nagot av sin Ion

att lasa och ej spela vira,

romaner ej men god lektyr,

att fly for manga nojens yra

och ifran konst till ren natur.»

Fredrika, som var ett svarlett barn, kande sig redan

som liten tillbakasatt och mindre alskad av foraldrarna

an syskonen. Denna erfarenhet bidrog helt visst till hennes

framtida, djupt forstaende medkansla for alia fortryckta

och orattvist behandlade.

Forsta gangen hon fick ett patagligt bevis pa sin miss-

gynnade stallning var nar hennes ett ar aldre syster hade

fatt till fodelsedagspresent en backe, »Charlottenberg», med

gangar och trasoffor samt hogtidlig invigning med kafte-

bjudning for frammande och tal av fadern, medan hon

sjalv, aret efter, fick en stenbacke utan vare sig gangar

eller soffor eller festlig kaffebjudning.

Orsaken till denna mindre karlek till Fredrika kan knap-

past forklaras, ty ett hjartegott barn var hon alltid, i

stand till vilken uppoffring som heist for andra . . . »om

jag det hade kunnat, skulle jag givit den hungrige kott

av min egen kropp», skriver hon i sina Sjalvbiogra-
fiska Anteckningar. Skalet lag kanske i de bekym-

mer hon gjorde foraldrarna dels genom hennes brist pa

skonhet och grace, som de varderade sa hogt, och dels

genom hennes ostyrighet, hennes ideliga, fragvisa vetgirig-

het och hennes oaktsamhet om sina klader. Dartill kom

en standig glomska av gjorda tillsagelser samt en viss
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nabbighet i tai och svar. Denna svarhanterlighet stack

ocksa av mot de lattledda syskonen.

Den stackars lilla Fredrika smalt i tarar, nar hon fick

bannor, ofta for de obetydligaste forseelser. »Bannor! Jag

vet hur latt man darmed bannlyser barnlivets frimodighet

och oskyldiga glad je», sager hon i Heramet.

Hon ville sa garna gora foraldrarna till lags, men miss-

lyckades, och kande sig da bitter och forkrossad. Hon

led under barndomstiden den obesvarade karlekens alia

kval i forhallande till sin mor, som hon dyrkadc och

beundrade.

For att gora sig behagligare for henne, som var si,

svag for skonhet, forsokte hon bl. a. att omforma sin

stora och klumpiga nasa som bekymrade modern, men

experimentet gjorde endast nasan varre.

Nar modern tyckte att Fredrikas panna var for lag,

klippte hon av haret framtill och ryckte upp stra efter

stra med roten med en liten tang, och fick verkligen sma-

ningom en hog och kladsam panna, men utan att vinna

iindamalet med sin moda. I sin fortvivlan spekulerade hon

pa att sticka ut sina ogon, for att modern skulle angra sin

stranghet. »Faders och moders smekningar, jag skulle med

med mitt liv vilja kopa er», skriver hon i Den Ensamma,
och tillagger: »Den som aldrig ront deras obeskrivliga tjus-

ningar, har varit utestangd fran barndomens Eden.»

Nar hon kande sig som mest sorgsen, tog hon sin till1

flykt till en garderob, och sager, att hon i det djupa

morkret dar inne erfor en underlig kansla, som om hon

hade vingar och lyftades av dem utan sitt atgorande.

Fredrikas raddning var den alskade Bonne Amie, om

vilken system sager: xrattankande, sanningsfull och gud-

fruktig, lade hon grunden till allt gott hos oss. Till

henne gingo vi med alia vara bekymmer, och hade ett

uteslutande fortroende till henne.»
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Faderns dystra lynne lade sig tyngande over barnen

och hela hemmet. Han sorjde over Finlands ode. Om aft-

narna kunde han ga timtals fram och tillbaka i morkret i

den stora salen, och ofta tyckte de sig hora honom grata.

Medan han gick sa, vagade ingen stora honom. Mr klockan

slog 6 avbrot han sin vandring, men atertog den, nar

teet var drucket. I denna stora sorg ingick val ocksl

jingslan for vad han agde i Finland, vilket emellertid tycks

ha blivit raddat.

Harom skriver aldsta dottern, att en dag medan kriget

pagick 1809 fick fadern vid middagsbordet en biljett,

som syntes overraska honom. Han bad lararinnan att fa

lana flickorna ett par timmar, och de foljde honom und-

rande in i hans rum. Efter en knackning pa dorren in-

tradde en betjant i jagarelivre och sade, att han hade

med sig fyra gardessoldater, som buro tva kistor, som

han hade befallning att avlamna jamte ett forseglat paket.

Darpa inbars tva jarnbeslagna kistor, forseglade med

kungligt sigill. Sedan jagaren gatt, reglade fadern alia

dorrar under hemsk tystnad. I paketet lago kistnycklarna,

och nar kistorna oppnades innehollo de sma, pasar med

silverpengar. Flickorna skulle nu stalla dessa i rader pa

golvet i en garderob. Nar detta var gjort, klappade han

barnen och tillsade dem att inte tala om vad de gjort

for nagon annan an Bonne Amie. De lovade, och hollo

ord. Senare fingo de veta att kistorna, som raddats under

brinnande krig, hade innehallit kopeskillingen for faderns

stora egendom i Finland.

Nu koptes det vackra N y n a s, och familjen flyttade

dit en sommar, medan Arsta undergick stor reparation.

Pa, garden lag ett kapell, dar gudstjanst holls om son-

dagarna. Barnen ansagos vara for sma att hora predikan,

till Fredrikas sorg. Hon var hogtidligt stamd, och hade

velat folja med kyrkfolket in.
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Flickorna hittade emellertid pa ett enkelt satfc att kringga

.forbudet. De satte sig bakom en syrenhack helt nara

intill kapellet, dar de kunde hora alltsammans, och for-

svunno fran gomstallet, innan folket kom ut.

Det var alltid en sorg for barnen att utbyta det nagot

friare lantlivet mot stadens fangelscliv. Den enda om-

vaxling som bjods var att fa aka ut med foriildrarna for •

att »inandas frisk luft», men som farden oftast skedde

i tackt akdon med endast ett fonster oppet, sa blev den

friska luften .en illusion. Nagot noje var det inte heller,

da turen alltid var densamma: Mm Regeringsgatan, upp-

for Dodgravaregatan o. s. v. och ut genom Roslags tull.

Barnens studier bedrevos grundligt. Emellan 9 och 12

ar voro de redan hemmastadda i engelska och tyska, for-

utom att de redan lange talat franska. Varje var holls

examen for kyrkoherdcn, sedermera biskop Franzen, som

var forvanad over deras goda kunskaper i bl. a. goografi,

vilket iimne Bonne Amie hade forstatt att gora sarskilt

underhallande genom att »skanka» dem riken i den varlds-

del de hollo pa med. Nu ville var och en kiinna val bill

sitt rike och laste darfor med iver. Fredrika intresserade

sig huvudsakligen for sitt lands produkter, men brydde sig

mindre om granserna.

Alia lektioner roade henne f. 6. utom dem som galkle

handarbeten. Hon vande upp och ned eller avigt vad hon

skulle sy, tappade maskor nar hon skulle sticka, och sprang

heist sin vag fran alltsammans. Men nar hon fick gora

sma arbeten, som man sade skulle saljas for att kopa klader

at fattiga barn, da sporrades hennes handarbetshag.

Till den tidens uppfostran horde iiven danslektioner.

En dansos vid operan kom 2 ganger i veckan och gav

undervisning. Fredrika var emellertid sa svag i sina ben,

att hon i borjan var nara att ramla omkull, nar hon

skulle niga vid stolen i de fern stallningarna. De skulle
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lara att gora »granna steg och hopp» i kadriljen och att 1

dansa gavotte, sjaldans m. m. ,

Nar Fredrika var 12 ar intraffade plotsligen en stor-

artad handelse. Sodermanlands regemente skulle overforas

till Tyskland och ga ombord vid Dalaro, och nu inkvarte-

rades dess 10 officerare, jamte musiken, pa Arsta, och

1,000 man i underlydande byar och torp.

Det blev liv och rorelse overallt, och morgon och afton

spelades revelj och tapto och holls korum pa den stora

garden. Nojet varade i hela 3 veckor under vantan pa

krigsfartygen. Luften var mattad med krigsstamning.

Nar regementet Emnade Arsta, blev tomheten stor --

hela det brokiga livet var borta. Fredrika grat bittert och

sorjde over att hon inte hade blivit karl, sa hon kunnatfolja.

med sina landsman for att strida mot fridstoraren och

fortryckaren Napoleon 1
. Hon ville kampa for sitt iader-

nesland och langlade att fa utmiirka sig och vinna rykt-

barhet och ara.

Hon skriver i S j a 1 v b i o gr a f i ska Antecknin-
gar: »Kriget... satte alia mina livsandar i rorelse; jag]

beslot att rymma . . . begiva mig till krigsteatern, vilket

jag tyckte skulle ga latt for sig, och bliva, sedan jag klatt

mig i karlklader, page at kronprinsen2
. . . som da syntes

mig vara en liten smula mer an en halvgud.»

Hon smog sig hemifran och gjorde ett par sma rym-

ningsforsok, men vande om, nar hon inte traffade nagon

korande pa landsvagen, som kunde fora henne till Stock-

holm. »Jag holl minst ett ar ut med dessa planer till

dess de smaningom smalte bort som sno till vatten. Efter

hand stillade sig mina fosterlandska och krigiska kanslor.»

1 brist pa mojligheter till battre foretag var Fredrika

j

1 Som nu gjorde sitt fltertag fr&n Ryssland.
2 Sedermera kung Karl Johan.
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en tid sardeles uppfinningsrik i att gora sma skalmstycken.

Sarskilt var brodernas informator utsatt for hennes upptag.

Vid 12 ars alder skriver hon emellertid en opera som

uppfordes pa Arsta. Hon hade torstat efter litet berom av

foraldrarna harfor, men de sade ingenting. Fredrika var

fortvivlad och kunde inte somna pa kvallen. Da fick hon

en lycklig ingivelse att smyga sig till foraldrarnas sang-

kammardorr och lyssna efter deras samtal. Hon horde da

modern saga, att Fredrika med sin begavning nog i fram-

tiden skulle bli. snagonting ovanligt». Dessa ord fyllde

henne med en lyckokansla som hon aldrig kunde glomma.

2, Ungdomen.

"Maturen iimnade mig ej for deima
tnlnga kret?, denna amala gangstig

genom varlden.»

Fredrika Bremer.

F. Bremer skriver: »Religiost svarmeri och det mest

varldsliga koketteri omvaxlade inom mig med kanslor, for

vilka jag ej kunde fullt gora mig reda, men som tycktes

vilja spranga mitt unga brost, och som med sig buro dit

omsom himmel, omsom helvete.» Tva, »fortiirande flammor»

brunno i hennes sjal, »begaret att veta och begaret att

njuta».

Vid 14 ar fick hon for forsta gangen lasa en roman,

Les petits emigres av M:me Genii s. Den lastes

hogt en timme var kvall och gjorde Fredrika over all

beskrivning lycklig.

Darefter foljde aventyrsfyllda romaner av B u r n e y, som

satte de vildaste fantasier och griller i huvudet pa flickorna.

De langtade att komma ur sin klosterlika enslighet och

bli romanhjaltinnor och fa fullt med beundrare och aventyr

som de forr ej dromt om.
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Fredrikas syster skriver, att hon om aftnarna i halv-
[

morkret lyddes om hon inte skulle fa bora en stege resasl

upp emot muren under ett av hennes fonster och efter denj

halsbrytande farden pa den hoga stegen bli enleverad liksom]

den skona Indiana i Camilla.

Predrika vantade ocksa pa enlevering av nagon okiind

beundrare, men den skulle ske pa ljusa dagen, pa vagen

till gudstjansten i kyrkan. Hon satt darfor var sondag med

spand uppmarksamhet och spejade at hoger och vanster

efter, att nagon ryttare skulle komma framspriingande urj

skogen och befalla kusken att stanna. Det var varje gang'

en missrakning for Predrika, att kyrkfarden forlopte utanf

alia aventyr.

Det var mindre underligt, att flickorna langtade efter

nagot riktigt rafflande ombyte i sin trista tillvaro, da de

into ens i 12—14 ars aldern hade tillatelse att^ ga ut i

Stockholm. Pa sina boner harom fingo de alltid ett blek-

lagt nej — det passade sig inte for unga flickor att ga

ensamma pa gatan — . Om de behovde motion, sa fick

de stalla sig bakom en stol, halla i ryggstodet och hoppa,

svarade modern. Predrika gjorde ett forsok, men efter i

100 hopp var hon uttrakad, grat och gick till sangs.

Man kan knappast overskatta det lidande den livliga,

frihetsalskande Predrika maste ha erfarit i sitt instangda,

klavbundna liv, hon som skriver om sin forsta ungdoms-

tid: »Blotta anblicken av vissa ord i en bok, sasom sanning,

frihet, ara, ododlighet, vackte hos mig kanslor, som jag

fafiingt skulle soka beskriva. Jag ville pa nagot hall haval

utiopp . . . for dem, och skrev verser, teaterpjiiser och

tusen olika sorters sammansattningar, komponeracle musik,

ritade tavlor . . .»

Man tycker sig hora hur det sjuder i den braddfulla

unga varelsen av verksamhetslust.
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Fredrikas starkt utpraglade religiosa sinne framtradde

tidigt. Redan fore konfirmationstiden oversatte hon en bok

ay en tysk diakon, avsedd att bibringa barn de forsta

religionsbegreppen. Fadern var sa nojd med den, att han

lat trycka den.

Vid 16 ars alder bereddes Fredrika till sin forsta natt-

vardsgang. Hela hennes sjal var da, »upptagen av ett varf6re»

som ingen besvarade. Hon skriver till Franzen om denna

tid och om sin konfirmationslarare. Hon hade tyckt varlden

full av ont och lidande, som inte vittnade om en god,

fullkomlig skapare. »Och den djupa kansla jag hade for

lidandet», sagef hon »gjorde, att jag tyckte det var sa.

djupt synd om det arma manskoslaktet, och Gud — Gud

blev allt morkare for min sjal. — Sa chaotiskt stod det

inom mig . . . Jag har svart att tala med rattvisa om den

lara han (lararen) bibringade mig, ty jag minns blott klart

det i n t r y c k jag hade darav . . . blott forokat morker och

lidande . . . Ett mera formorkat och upproriskt sinne har

ej knabojt vid nadens bord. Fran detta bord gick jag ut

i varldslivet, berusades darav, och hade . . . kunnat bli

vad som heist, som omstandigheterna hade gjort mig till.»

Omstandigheterna skyddade henne, men forde henne sa

djupt in i lidande, att hon under flera ar kande livet

som en borda, » . . . ett tillstand som var ett »verkligt ned-

stigande till helvetet», sager hon, men med ljusa avbrott,

da, hiartat reste sig upp till den »okande Guden vars harlig-

hets sken» hon ofta skymtade genom alia »nattliga tocken».

En lattnad i tillvaron under denna tid var, att flickorna

fingo tillatelse att ata sig matta. Och nu borjade aven ett

varldsligt liv med visiter, baler och supeer, dar Fredrika

inte fann nagot noje, bl. a. pa grund av den stora nasan,

som i varme »illuminerade sig» och blev »snart sagt dubbalt

storre och skymde min utsikt till noje och till kurtisorer,

vilka den holl pa, avstSnd».

'.'. — Verdandis smdskrifter. 260.
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Hon sager sig ha varit kokett och blivit det allt mer,

da hon markte att hon stod battre hos foraldrarna i den

man hon gjorde lycka. Men ibland bar hon sig lojligt at,

och da blev det ny plaga. Hennes livlighet och ungdomliga

friskhet skaffade henne emellertid en och annan artighets-

sligare, till trost bade for modern och henne sjalv.

Hon blev smaningom med anstrangning nagot hjalp-

ligare i gang, i sittning och nigning och hade fitt litst

rop om sig att vara kvick, vilket skaffade henne storre

gunst hos modern. Hon fick t, o. m. vid 17 ar sin forsta

friare, men hade da »beslutat att inte gifta sig».

Sallskapslivet passade inte for Fredrika, vars inre drogs

at helt andra hall. I en satir over Stockholmssupeerna gar

hon ilia at den s. k. hogsta societeten, »den stora varldens

lilla krets», och sager, »att den goda tonen och fina bild-

ningen ha sa slipat och putsat och borttagit all originalitet,

att man ej marker annan skillnad pa, individerna an den

som existerar i kladerna, och den som den barmhartiga

naturen, fiende till tungsint monotoni 1 sorjt for att alltid

bibehalla mellan nasor, munnar och ogon».

Vid 19 ar upplevde hon skymten av en forsta liten

karlekssaga. En ung och vacker lojtnant suckade for henne

vid en halsobrunn, och hon kanner sig »litet varm for

honom». Det hela resulterade i, att han fick till souvenir

en nejlika och — en papiljott! medan hon fick nagra

kvistar lavendel. Hon grat en hel natt efter skilsmassan
j

och suckade »men ganska lugnt» i sitt hjarta bans namn.

Hon mindes sedan med en »behaglig kansla» den stilla

och vanliga samklang hennes sjal hade kant med en annan.

For att behaga foraldrarna, forsokte hon att vanja sig

vid hushallsbestyr och genomgick kurser i fin matlagning.

Men hon fann mer noje i att musicera och forfatta teater-

piaser. Hon var ej mer an 17 ar nar hennes pja? P o e t e nj

1 Enformighet.
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uppfordes pa faderns fodelsedag infor en mangd vanner

och bekanta. En romans ar det enda som finns kvar av

hela festligheten, som f. o. inleddes med en »alldeles for-

skrackligt svar ouvertyr». Romansen lydde i sin fromma

kvinnlighet salunda:

»Da kvinnan skapad blev utav Allfaders hand,

hon icke skapades att arans frukter njuta,

men att med sitt behag forskona livets strand

och uti likars sar en trostens balsam gjuta.»

Nar Fredrika fick berom for vad hon forfattat eller

tecknat eller utfort pa piano, svallde hennes medfodda

begiir att utmarka sig oc-h vinna ryktbarhet, s'ager system.

I allt sadant slags arbete utvecklade hon stor energi. Hon

ovade t. ex. skalor redan kl. 4 om mornarna. Till alia

i'odelsedagar skrev hon pjaser och lyckades slutligen vinna

foraldrarnas stora bevagenhet.

Men hennes sjal var alltjamt otillfredsstalld. Hon skrev

och skrev »driven av unga kanslors oro, skrev som sma

vagorna i viken, upprorda av vinden, skriva pa sanden

meningslosa spar, som bortdunsta i solen». Hon skrev medan

hon »vantade pa handelsernas vink for att trada i verk-

samhet», sager hon, men inga handelser inteaffade. »Bro-

derande pa en evig halsremsa, domnade jag allt mer och

mer . . . Lagan i min sjal flamtade angestf ull och ville

blott ett — for alltid slockna.»

Inte ens en utrikes resa, som hon och hennes fern

syskon gjorde 1821 med foraldrarna till Tyskland, Sohweiz

och Franki'ike, skankte henne gladje. Familjen fardades

i tva fyrspanda tackvagnar och de ungas ofrihet var

absolut. »For hela varldens guld, ja for sjalva Tegners
snille, ville jag ej gora denna resa om igen pa samma vis.

Begaret att veta och begaret att njuta vaknade inom mig
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med ny, fortarande haftighet vid askadandet av naturens
j

och konstens praktverk.»

Bland tantalikvalen namner hon att se ett bibliotek pi

300,000 band och tanka: »det ar inte tillatet for ett fruntim-

mer att vara lard . . . For kenne passar bara kokboken».

Hon sager sig ha svart att vara nojd med sin lott: »ack,

ett felas mig •— och det kan inte hjiilpas — frihet.

jag ville for nagon tid vara kaid for att en gang rat

innerligt njuta av livet, da skulle jag svarma omkringj

som faglarna i luften . . . Vore jag karl, vem skulle vail

kunna klandra att jag njot mitt liv? men jag ar en kvinna, •.

och fordomen fangslar varje steg. Stackars fruntimmer,

vi likna ofta dessa nattvioler, som jag sett pa Alvaren saj

kringvaxta av snarjgras att de ej daruti kunna hoja sir

blygsamma blomma utan ligga stilla vid jorden.»

Till resans lidanden horde aven, forutom en svar feber-

sjukdom, faderns retlighet vid minsta motighet. Ledsam-

heter forekommo var enda dag, och ofta onskade flickorna,

'

att de vore hemma igen.

Vid aterkomsten till Arsta nasta sommar borjade pa,

nytt det enformiga livet med sin tyngd och plaga. »Vart

hem blev ett fangelse», sager hon. Visserligen saknades

nu inte amnen att tala om pa »konversationstimmarna»

efter middagen, men Fredfika satt i allmanhet tyst, plagad

av detta tvungna talande.

Hon langtade ut i varlden och ville ha nagot att verka

for, och annu lag begiiret att fa tillfalle att utmarka sig

djupt i hennes sjal. Saknaden efter verksamhet blev henne

mer och mer outhardlig. »Jag laste romaner i mangd, de
j

vackte begar efter sallhet och lycka som ej kunde upp-

fyllas ... Ar gick efter ar forbi, allt forblev sig likt

fysiska plagor vackta av de inre bemaktigade sig mig

.

Jag hade en nastan bestandig kansla av det allra djupaste

obehag, en frost, en kansla av att mogla . . . Fruntimmers
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lott i allmiinhet, och min egen sarskilt, syntes mig ryslig.

Jag sag dristighet och mod i mannernas blickar, horde dem

giva tankar och kanslor luft, och jag var domd till tyst-

nad, till intet liv. Jag kande mig fodd med starka vingar,

men kande aven att de voro stackta och trodde att de

alltid skulle sa bli . . . En viss inre storhet vacktes dock

hos mig under detta lidande. Min blick trangde djupt

ned i det manskliga livets nattliga mysterier, jag forstod

allt vad lidande heter, och i mitt eget, i alia olyckligas

namn upphov jag ett smartfullt, knotande rop till stjar-

norna:

»Jag sokte dager, endast natt jag fann,

jag bar ej hopp, ej tro till battre oden

o.ch livet likt' ett gravens irrbloss brann

uti min sjal; dess boner ropte doden.»

Fredrika bad med vild otalighet om tro, om religionens

trost, men »ingen rost fran himmelen eller fran jorden

svarade . . . jag tvivlade, fortvivlade och nu forstod jag

avgrunden. Jag led sa djupt . . . men tillika sa stilla, att

jag just darigenom kande mig fa, en slags overliigsen-

het ... ty jag blev darunder aven sa god att jag skulle

velat lida annu mera for att spara det minsta krak en

plaga . . . i min sjal var jattesmarta.»

For att fa medel till att lindra andras plagor borjade

hon mala pa fortjanst. Hon hade fatt lektioner i miniatyr-

malning och hade stor formaga att traffa likheten. Nu

malade hon poriratt av de kungliga som hon sett pa,

leatern, salde dem i tysthet och fortjanade inom ett ar

200 Rdr. .
!

En trost i dagarnas innehallsloshet var f. o. att fadern

borjat lasa hogt Schiller.. Under dessa lastimmar kande

Fredrika sig lycklig. Sedan dess var Schiller den skald,
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som haft storsta makten over hennes sjal, sager hon pa
|

sin alderdom.

Pa hosten 1824 sjuknade fadern i svara giktplagor. NuJ
utbyttes lasningen efter teet mot lingrandiga schackpartier I

med fadern till verklig pina for den livliga Fredrika, soml

var kvall gick till spelbordet med oovervinnelig motvilja I

och ofta maste fortsatta tills klockan i tornet slog bade

11 och 12 pa natten.

Tidtals, nar plagorna ansatte den sjuke, var hans lynne

mycket svart, men dess emellan hade sjukdomen och alias

omma omsorger gjort honom mildare.

Vintern i staden hade varit l&ng och tung, heist famil-

1

iens solstrale, yngsta system Agathe, legat i Paris for!

att behandlas for snedhet. En smula befrielse foljde medi

utflyttningen till Arsta.

Bland uppfriskande Arstanojen var att klada godsets och

ortens brudar samt att halla brollop for dem under givna

gammaldags former. Aftonen fore brollopet kom bruden '

med tva tarnor, vilka buro ett gigantiskt tennfat medl

forning av brod och bakelser till herrskapet. Bruden om-
j

handertogs for att goras fin till morgondagen. Aderton
\

smala flator skulle gora bakharet krusigt, och framharet

lades upp pa papiljotter och brandes med tang. Tidigt

nasta morgon borjade brudkladseln. Platorna upplostes och"j

folio som en »harkaskad» nedat ryggen. I det framre,

friserade och pudrade haret fastades allt mojligt glitter

och forgyllda lov och blomknoppar, ju mer dess battre.

Bakom detta fastades den tunga guldkronan som hogtid-

ligt hamtats fran kyrkan av brudgummen och hans tva,

svenner. Pi, ena sidan av kronan fastades linga, kulorta,

rakt uppstaende strutsplymer.

Bruddrakten var fru Bremers avlagda svarta sidenklan-

ning, prydd med guldgaloner. Kring midjan hangde franl

skarpet fastmannens presenter, halsdukar, handskar m. m.(
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Tarnorna voro vitkladda med ofantliga, konstgjorda brost-

lmketter med guldglitter. Nar allt var fardigt, kom det

spannande ogonblicket, da brudgummen vantades. Enligt

folktron skulle namligen den av brudparet, som forst fick

se den andra fore vigseln, fa makten i huset. Detta var

nagot for Fredrika. Det var alltid hon som stod pa utkik

och ropade ut bruden, nar brudgummen kom ridande med

spelman och svenner, sa att hon forst skulle fa syn pa

honom.

I farstun skulle bruden mota sin blivande herre och

man och niga for honom, vilket mycket misshagade Fredrika.

Efter vigseln och trakteringen skulle festligheterna fort-

satta i brollopsgarden. Herrskapets dottrar voro alltid

bjudna, men fingo aldrig ga. Inte ens detta pikanta noje

forunnades dem.

Fredrika borjade kanna sin stallning alldeles outhardlig

och amnade skriva ett brev till foraldrarna och be clem

att inte misstycka, att hon ville ga in vii lasarettet i

Stockholm och bli sjukskoterska. Hon ville beskriva, hur

hon led av sitt onyttiga liv till ingens gladje.

Hennes aldre syster, som fick del av planen, bad henne

for allt i varlden betanka, att med detta skulle hon bara

vacka en storm utan att vinna sin onskan, hennes stallning

skulle bara forvarras av ett avslag. Och Fredrika lydde

systems rad.

I brev till sin van B o k 1 i n1 skriver hon senare om

denna tid, att hon var lik en rotlos planta pa strommen.

Hon tyckte att skaparen stod i skuld till var manniska

han till&tit att fbdas och att lida. »Tanken pa en Gud,

fortornad pa den varelse, han tillat att fodas bristfull

och svag, ar vidrig for min rattskansla och for mitt

begrepp om Gud», skriver hon. Lidandet i varlden var

1 Per Johan Boklin. rebtor i Kristianstad, senare prost i Kopinge.

Skfine.
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som ett »omatligt sar» som fortarde Guds »hela skona

skapelse».

Allt sedan Fredrika 'sett barmhartighetssystrarna i Paris,

hade hon onskat att bli sjukskoterska. Hennes systsr an=er

att hon fortfarande dromde om att fa gora nagon sa stor

uppoffring, att hon kunde bli namnkunnig. Fredrika skri-

ver emellertid sjalv i sin dagbok: »Om. man sallan harl

tillfalle till stora garningar och uppoffringar, sa har man

det dagligen att ova sig i talamod, eftergivenhet och for-'

sakelse . . . Varfor svaller inom dig begaret att bliva rykt-

bar ... Da du baddas langt ner i den kalla graven, hor

da val att man annu namner ditt namn pa jorden? . .

.

Fader, icke som jag vill utan som du! . . . Det ar karlekens

uttryck till den eviga karleken . . . Alska sa, blir du lyck-

lig . . . slut hela varlden till ditt hjarta . . .» Denna univer-

sella karlekslangtan var helt visst langt starkare hos henne

an arelystnaden.

Vid 22 ars alder skrev hon: »Gift dig aldrig Fredrika!

var standaktig, du kommer att bittert, bittert angra dig

om ditt hjartas svaghet forleder dig till ett sadant steg . .

.

Jag vill bli ogift for att ej uteslutande fasta mitt hjarta

vid dem jag skulle kunna kalla de mina, men . . . alska

alia mina medmanniskor, hjalpa och trbsta alia sa langt

jag formar.»

3. Karleksverksamheten begynner.

»Sjiilv otrostad fbrsokte jag att trosta.»

Fredrika Bremer.

Nar Fredrika var 25 ar, beslots att hon jamte sina tva

yngre systrar skulle stanna pa Arsta over vintern. Till

»forklade» — ett begrepp som i var tid niistan forsvunnit

•— lingo de en gammal fransk fru.
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Nu forst borjade ett liv efter Fredrikas sinne. Det

fanns manga fattiga och sjaka runt omkring. Hon blev

deras lakare, vardare och hjalpare, sa langt formagan

rackte. Men nog var det mer lycka an konst, att de

misstag hon begick med forvaxlade mediciner eller med

sina pi fri hand hopkomponerade dekokter, inte ledde

till nagons fordarv eller dod. Hon var minsann inte radd

for starka blandningar av 61, langpeppar, brannvin och

malort m. m. Men en gang trodde hon sig verkligen ha

iorgiitat en patient, som dock kom sig. »Mina kurer lyckas

over huvud val», skriver hon till sin syster.

Hon njot av sjukvardens strapatser och utsatte sig med

valbehag for kold och storm och yrvader och t. o. m.

hunger under sina vandringar till de sjuka. Hon kande

med njutning sin »varelses moraliska kraft», sager hon

och underkastade sig med gladje de mest motbjudande

sjukvardsforrattningar. Kroppsligen kande hon vamj else men

sjalsligen daremot »njutning av att lida for att lisa».

»En flakt. av himlabarnens vingar rorde stundom mitt

hjarta», sager hon. I Den Ensamma har hon ater-

givit dessa stunder av »outsaglig ljuvhet* i foljande ord:

»Nu ar stilla, salig vila

nederstigen i mitt hjarta.»

Hennes religiosa tvivel hade inte upphort, men hon

hade fatt en smula tro och hopp; hennes enda onskan var

att under sitt aterstaende liv oavbrutet fa utova denna

karleksverksamhet, och hon fattade beslutet att, nar hon

en gang finge frihet att rada over sig sjalv, inga som

skoterska vid nagot lasarett. Fredrika tyckte sig ha avslu-

tat sin rakning med varlden och hennes nu »bestandiga

verksamhet ingav en ofta behaglig sjalvkansla av att dock

j varlden vara en hugsvalande droppe»,
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Pa vandring hem fran en sjuk, i solnedgangen over

snotackta fait, stannade hon och sag pa purpurhimmeln. Da,
j

uppstod hos henne aterigen fragan, om hon skulle vilja do.

Och for forsta gangen pa flera ar kunde hon svara nej.

Nu hade livet fatt en mening och ett innehall.

Breven till system Charlotte, som vistades hos sin kusin,

grevinnan Agathe Wachtmeister, blevo efter hand

ljusare. Fredrikas tankar kretsa kring dessa kara va'n-3

ner; sarskilt droja de hos kusinen, som efter tva ars

aktenskap blivit anka och snart skulle bli mor. Hon skri-

ver en rorande dikt till det lilla vantade barnet, en dikt,

som visar, hur djupt moderligt Fredrika kunde kanna.

»Denna lilla 'Tillkommande', hu.ru mycket intresserar hanj

mig ej redan . . . Han skall ocksa, bli den forsta som ater-

vacker min slumrande vena.»

»Slumrande angel

an under moders

klappande hjarta

vilande stilla

vantande lilla

halsning till dig » o. s. v.

Hon sander barnet en halsning fran livet och tiden och

jorden med sina frojder och sorger, tornen och nasslor, men

»Buren pa karlekens

snovita vingar

andas beskyddande

over din hjassa

moderlig bon.»

Och sa halsar hon barnet som den slumrande pilgrimen,

som skall ledsagas av en angel »upp till de eviga soliga

hojder».
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Angaende livet pa Arsta omtalar hon, att hon malar

i'litigt at en general, som pa kna bett henne om en mal-

ning. En annan gang heter det, att de halla pa att satta

upp Agathes garderob: »Jag syr, vander galet efter van-

ligheten, sprattar upp och syr om igen, men far and!

slutligen fardigt.»

I elt av breven beskriver.hon ett besok av biskop Tegner,

som hon genast tyckte mycket om; men hon disputerade

med honom om en predikan av biskop W a 1 1 i n om kvin-

nans adla och stilla kallelse. Det hade sarat Fredrika, att

han framhallit bland det vasentligaste i hennes kail att

sundfallande stiga tillbaka, dar den uppbrusande haftig-

heten gor henne sjalv till foremal». Hennes karlek skulle

vara allt forsakande och allt uthardande. »Religionen skulle

vara sjalen i hennes sjal», utan den vore hon en »ofor-

klarlig och vederstygglig avvikelse fran den gudomliga

ordningen». Mannens bristande intresse for de himmelska

sanningarna hade han visserligen funnit beklagansvarda,

men mer ursaktligt och forklarligt, da han i sa fall tro-

ligen inte haft en gudfruktig mor eller en fromsint maka.

Fredrika tyckte, att genom denna predikan blevo de

missforhallanden hon funnit i kvinnans stallning satta i

system och forsvarade. Hon hade darfor genast skrivit

ett anonymt brev till hans hogvordighet Wallin, vari hon

bad honom att som motstycke till kvinnan i sitt stilla

och adla kail aven skildra mannen sadan han bor vara

i sina husliga forhallanden, och att gora det med samma

stranghet och kraft, sa, att inte mannen i den forra pre-

dikan skulle finna en ursakt for sin kallsinnighet for

religionen och sin despotiska anda, och begara av kvinnan

att vara hans underdaniga tjanarinna, som skulle under-

givet bara alia de hjartfratande sorger som han genom

sina fel dagligen kunde fororsaka henne, och and! ha

ratten att fordra karlek och karlekens uppoffringar av
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henne. Nu. ville hon snart fa, hbra ett offentligt religions-

tal till mannen. Da skulle kvinnan ha biskopen att tacka

for okad sallhet o. s. v. Men denna predlkan utsblev.

Tegner hade daremot funnit Wallins predikan fbrtraff-

lig, men medgav, att den »pa ett par stallen ej var fulltj

sann». Men han ansag att Wallin haft fullkomligt ratt i

att »ivra for religiositet hos fruntimren, ty om den ej

finnes dar — sa ar allt forlorat». »Fran varlden, fran irr^

vagarna, fran bullret och vimlet kommer slutligen alltid

en man ater till sin hustru och sina barn. Finner han

hos dem ej religion, blir han for alltid frammande darfor.»

Fredrika var ej vidare belaten med denna fordelning

av kvinnors och mans plikter. Den vackte mycket huvud-

bry hos henne, sager hon. Bland ovriga timade handel-

ser beriittar hon for system, att en man, som awaktat

befordran till hogre tjanst, »for att gora sista forsoket*,

nu hade skrivit till fadern och anhallit om hennes hand.

Hon bad fadern avsla tillbudet, men medgav, att ifall

man amnar intrada i det akta standet, kunde det nog

vara klokare att ta mannen i fraga an manga med storre

formaner. Hon ber dock att med »litanians alia plagor vara

bevarad darifran».

Fredrika lever en tid i ensamhet pa Arsta med den

muntra Agathe, som ar som »vinden och livet» for dem,

och njuter av sitt liv, men nar hon lagger sitt huvud till

vila pa kvallen har hon samvetskval vid tanken pa syster

H e d d a i staden, som vakar varannan natt hos fadern.

»Det ar markvardigt, med vilken tung hand tiden fort

oss igenom vara ungdomsar», skriver hon till system. »Vi

nalkas bagge 30 ar och vilka njutningar ha vi annu haft,

ehuru bagge sa utrustade . . . att njuta och skanka njut-

ning. Huru litet ha vi kunnat verka fastan begavade med

sa mycken kraft och hag till nyttig och valgorande verk-

Bamhet, Over dessa tva sista ar , . . vill jag Ukval ej
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klaga . . . Sallan gick en dag forbi, som ej skankte mig

lillfalle att lindra nagon plaga eller att gora nagon frojd.

Jag hade aessutom frihet, denna dyrbara livs- och halso-

dryck.»

Men hon saknar att ej kunna gora mer for dem, som

komma och be om hennes forord for ett eller annat

». . . jag fattiga barn som har mindre inflytande an pre-

miarministerns kokerskas disktrasa maste avspisa dem med

vanliga och magra forhoppningar».

Det blev forbi med friheten igen, nar hon flyttar in

till staden. Nu var hon »ett noil i frihet som i formaga»

och hade inte ens ett eget litet rum, nagot som hon

varderade mer an allt annat, ty endast i full ensamhet

kunde hon kanna sig lycklig. »Jag vill vara glad», skriver

hon, »men jag grater.

»

Det sages, att den som ar amnad till nagot stort, vet

det redan i sin barndom, men vet blott icke till vad.

Mycket tyder pa att sa var fallet med Fr. Bremer, och

att just detta medvetande, om ocksa alldeles oklart, var

en bidragande orsak till den djupa olycka hon kiinde i

den stora ofrjhet, som var hennes lott i barndomen och

ungdomen.

4. Forfattarebanan betrades,

» . . . sisom vissa blommor cippna sig

forst om natten, Ba ar det forst i den
nattliga slunden av stort lidande, som
miinniskosjiilen oppnar sig for eviga

stjarnors ljus.»

Fredrika Bremer.

Det var i en lycklig ensamhetens stund som Fr. Bre-

mers forsta offentliga teckning »dansade ut» ur hennes

huvud, den romantiska brevvaxlingen mellan Axel och
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Anna som skrevs pa 48 timmar. Det var forsta gangen

hon kande sig »driven av nagot oemotstandligt», kande

»orden bornera» ur henne som »champagnebladdror ur er,

butelj», och kande, att vad hon skrev skulle d u g a trot

all vidladande svaghet och omogenhet. Nu ar hon snar

inne i forfattarskapets fangslande trollkrets. Den fornamsta

drivfjadern till tryckningen av hennes forsta T e c k n i n-

gar ur Vardagslivet (1828), sager hon ha varit

j

hoppet att la litet pengar att hjalpa de behovande pa,

landet.

Nar brodern August, som fatt i uppdrag att hem-

bjuda manuskriptet till bokforlaggaren Palmblad, skrev,

att hon skulle fa, 100 riksdaler i honorar, sa hoppade

bade hon och systrarna hogt av gladje. »Angaende mitt!

forfattarskap», skriver hon till system, »amnar jag fort-

satta med Teckningar ur Vardagslivet och under
j

denna rubrik aven skriva romaner. Jag har flera i huvu-l

det, men de stackars sommarfaglarna behova luft och]

nagon varme for att lyfta vingarna och flyga ut. Agna

mig at forfattarskap amnar jag for ingen del. Battre,

vill Gud, amnar jag gora i varlden for andra och mig

sjalv. Det ar blott en sysselsattning tills vidare.»

Sa litet forstod den senare varldsberomda forfattarinnan

Fredrika Bremer vad hon med tiden skulle bli, hon som
|

tidigt upplevde att se sina samlade arbeten utgivna pa,

tyskt forlag i 50 band, och vars forfattarskap fick storre

betydelse for kvinnornas frigorelse i Sverige an nagon

annans.

Annu kande hon hela sin tankevarld kaotisk och bor-

jade ett flitigt bokstudium, sedan hon fatt foraldrarnas

tillatelse att undandra sig sallskapslivet och kunde leva!

fordjupad i sin tankevarld. Men hon saknar dock ro att]

skriva och sager: »Har i staden ar det omojligt, all minj

kraft, min livlighet, mina ideer mogla.»
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Fadern dog sommaren 1830. Och annu en stor for-

andring skedde i hemmet genom Charlottes giftermal med

assessor Q u i d i n g i Kristianstad. Fredrikas tankearbete

blev harigenom avbrutet av en langre tids somnad pa

systems utstyrsel.

Hela detta ar har hon ocksa en annan omsorg, namligen

att trosta sin van, baron Leuhusen, som forlorat sin

hustru. Hon skriver langa brev, forsoker att skingra hans

sorg, ber honom komma och besoka dem pa Arsta och

ar outtrottlig i sina bemodanden att dra hans sorgsna

tankar at ljusare hall. Hon foreslar honom att flytta till

honom och ta vard om hans unga dotter. Hon skriver de

ommaste brev till honom, vilka latt kunde missforstas och

aven blevo missforstadda som uttryck for varmare kanslor

av annan art an dem hon i sjalva verket hyste for honom.

Slutet blev, att han onskar fa henne till maka, vilket hon

avslar, mojligen efter nagon tvekan.

Emellertid blev Fr. Bremers anonymitet som forfattare

snart rojd trots hennes bemodanden att bibehMla den, i

tro att hennes alster egentligen voro sardeles obetydliga.

Tack vare Brinkman1 och Franzen m. f 1. borjade

man tala overallt om mamsell Bremer. Dessa bada man

hade genast insett, att man i henne hade en ytterst lovande

forfattarinna som kommit med nagot alldeles nytt i sina

Teckningar ur Vardagslivet.

Hon skriver till system i dec. 1830: »Det ar besatt,

besatt, besatt! Jag tror att nagon valmenande haxa har

sagt hokus pokus over mig och min lilla bok. Den gor

ett vasen av sig som jag finner lojligt . . . Den omtalas

allmant . . . Jag far hora sa mycket vackra saker, att jag

undrar pa att det ej slar mig at huvudet (men det gor

det verkligen icke) . . . Palmblad har skrivit, att boken

1 Minister och framstaende litteraturkannare.
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har en sa stor avgang, att han maste tiinka pa en i

upplaga . . .»

Franzen kom en afton med Brinkman »som var rent litet

galen . . . jag blev overhopad av grannlater. Brinkman cite-

rade oupphorligt ur min bok, pasted att jag icke hade

last den ordentligt. Aven Franzen var full av godhet och|

berom».

Hon gladde sig at syskonens fortjusning. »Men all ano-

nymitet har jag mast giva pa baten. Vogue la galere!

Ooh bias Kajsa, blas!» sager jag och menar darmed enl

bon till min sanggudinna, som tycks bonhora mig. Jag

arbetar pa fortsattningen av P a m i 1 j e n H.

En manad senare skriver »Fredrique», som hon pa den

tiden undertecknade sig, att hon varit pa en briljant soare

i sangforeningen och sjungit med i koren. Aftonen hade

slutat pa ett lysande satt for henne, i det att bekanta och

obekanta i den forniima varlden omgavo henne och utgoto

sig i komplimanger och tacksiigelser till den lilla for-

fattarinnan, som neg och tackade.

I bokladorna voro alia exemplar snart utsalda. »Fa se

huru lange detta racker. Det har, fruktar jag, blivit en

modesak, mais n'importe!» Huvudsaken ar, att hon under

delta ar kommer att fortjana 330 rdr riksgald, och

»det ar for harligt. Kanske far jag hadanefter rona

lika mycket kritik, som jag nu far berom. Matte de traffa

mig lika lugn eller snarare likgiltig. Det ar jag likval

ej saker pa . . . Du har sett i tidningarna, att Svenska

Akademien tilldelat mig en guldmedalj for mitt forfattare-

skap. Det hade mojligen gatt an att avboja denna utmar-

kelse, om icke Aftonbladet basunerat ut den . . . innan

Franzen darom underriittat mamma.

Da du far se nagra egendomliga figurer, nagra origi-

naler, sa beskriv dem . . . Jag ville begagna dem i mina

Teckningar. Men var god att for ingen omtala varken
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detta eller vad jag eljest skriver till dig om mitt for-

t'attareskap. Manniskor aro vanligen mycket radda for att

bli beskrivna i bocker, och i vart land ar en forfattarinna

of ta ej battre ansedd an en fagelskr;lmma.»

Hon kommer i livlig forbindelse med Brinknian, som

ber henne lasa ett manuskript. NaT hon atersander det.

P. .1. BokliH;

Kitad av L'redrika Bremer.

bonfaller hon honom om att stryka ut ett slalle, eme-

dan hon inte ville att man . . . skulle kunna aberopa sig

pa hans ord »fpr att over mitt kon fatta ett ogynnsamt

omdome». Visaerligen anser hon inte att hans anmiirkning

mot kvinnorna kan giilla andra an »stora viirldenS') kviimor,

men hon blir dock »helt ivrigs och slutar med att saga:

-Jag ar, jag erkanner det, noggrann pa mitt kons viignar,

och finner sallan en tankare, som gjort det rattvisa i

alia avseenden.»

i). — Verdandis smdskrifter. 260.
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I nasta brev till honom skriver hon: »Mitt valsprak ar

detta: Ljus, ljus! om jag ock vid dess sken skulle sel

mig sjalv kolsvart. Min varmaste tacksamhet har den verk-

1

liga van, som ger mig ljus. Skulle jag val vara vard att

nagonsin bliva fjaril, om jag frnktade att erkanna, att

jag annu ar blott larv . . .»

Hon eager att hon hade Franzen och Brinkman att tack

for sin begynnande iori'attarutveckling. I)e hade latit falla

den forsta varma solstralen pa den. Nu ville hon, innan

hon frambringade nagot nytt, vinna kunskaper och stadga

sig, »se vad jag har inom mig och allt vad jag darav

kan gora, pa det jag matte en dag gora dem heder,|

vilka sa godhetsfullt uppmuntrat mig vid borjan av min
j

bana, och narma mig det mal jag foreeatt mig ... att

kunna utsa

I kvalens jord lycksalighetens fro.»

Hon ber honom hjiilpa henne genom kritik och berom,

tillriittavisning och uppmuntran, och lovar att bli lili

tacksam som laraktig. »Jag vill blott ett — komma til

sanningen, gora den askadlig och salunda gagnelig

for mina medvarelser.»

Hon onskar »framstalla det goda och ratta i en ange-

niim och glad drakt, sa att det ma kunna fangsla Liven

de sinnen, som forst se till ytan . . . Detta vill jag soka

ratt allvarligt avagabringa i romanen, berattelsen . . . VadJ

den st<5rre mangden av manniskor behover: trost, muntran,

utsikt — dager i livet och aven for stunden, huru val

skulle man ej kunna giva detta, huru niira komma den

lidandes hjarta och forstand i bilder, hamtade ur det verk-

liga, ur vardagslivet! Men man maste hartill forst hava

forvarvat formaga, visshet och klarhet . . . Kannedom av
j

manniskan i ordete djupa mening — om vad som verka
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pa henne, hur det verkar . . . sta mig darvid bi, milde ooh

vise Brinkman!» slutar hon.

Vid denna tid traffar Fr. Bremer miss Frances
Lew in, som tillforde henne »nytt ljus over levnadsviigen»

genom det nyaste av engelsk kultur, utilitarismens laror

m. in. Hon skriver i en anteckningsbok 1831: »Mars 1

till 10 epok i mitt intellektuella liv alstrad av miss Lewins.»

Frances Lewin hade fatt sin intellektuella uppfostran

av sin svager, politikern och historikern George Grote.

Hon medforde Benthams, James Mills1 m. fl:s skrif-

ter, som den hungrande svenska svenska forfattarinnan

slukar. En ny varld oppnar sig for henne, och hon skriver

i ett brev pa franska till Frances, att hennes sjal varit

nergravd i en grav, men Frances varit angeln som avlyf-

tat stenen och att Bentham fullbordat revolntionen i hennes

intellekt.

Annu vilade manga skuggor over hennes sjals fosterland,

sager hon, men hon kiinde, att de skulle kunna for-

svinna, och om hon en gang kunde tjana sitt land pa

ett varaktigt satt, sa hade hon Frances att tacka for det.

Under tiden ville hon lyda hennes rad att lasa och tanka

mycket. De engelska bockerna ge henne klarhet, men hon

Ianser
inte att utilitarismen tillfredsstaller som en da grund

for moralen.

Hon var nu nara 30 ar, men kande som om hennes ung-

dom nu forst borjade. Hon hade blivit viss om sin kallelse

som forfattare och skriver pa hosten till sin mor: »I detta

ogonblick ar min levnadsplan ... att genom alia for mig

tillgangliga . . . medel utbilda mig till att med heder fylla

en forfattares kail. Aldrig har jag kant mig sa skapad

Idartill
som nu . . . vad jag oftast kanner ... ar: jag ar

lycklig. Aldrig har val nagon njutit sitt liv fullare an

jag i denna period av min levnad.»
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Till Frances skriver lion att henries sjals storsta beh<i

ar att »lindra lidandet pa jorden . . . Huru skall det

battre for vart kon . . . Det ar ej bra, i synnerhet i var

land maste man- gifta sig eller (i allmanhet) — noja si;

med att vara ett noil . . . -Det ar sorgligt, sorgligt. 0, i

om ni kunde komma till Sverige och gora nagot i denna.

sak. En uppfostringsanstalt, andamalsenligt oeh klokt an]

lagd, skulle kanske har verka regenererande pa ett sjunketl

slakte. . . . Jag skulle onska at den b a s t a man att fa er

till niaka, men mer annu i'mskar jag Sveriges dottrar att

fa er till mor.s1

Hon berattar i samma brev, att hon haft flera goda och

formanliga giftermalsanbucl, men tror sig saker om, at

pa den vagen hon valt bli bade nyttigare och lyckligar

an som gift. ». . . Ty ett svenskt hushall star ej att skot;

i bredd med fantasiens rike.»

Hon kanner sig fullt lycklig i sin forfattarekallelse och

skriver till Leuhusen, att hon forlovat sig med sin penna.

Till Brinkman skriver hon att »hela livet och allt diiri]

ar . . . fullt av inti-esse, jag sorjer blott over, att jag

maste sova. Detta, sa gott da vi iiro olyckliga, ar ett

riktigt ont da vi aro lyckliga». Annu vet hon dock inte

vad det kan bli av henne, men »det vaves inom mig .

,

En ren ton i den hymn, som prisar Honom och sjunger det

goda, onskar jag framfor allt vara.»

Hon behovde ro for att komma till riitta med sig sjiilv

och for darfor till system i Kristianstad, besluten ate inte]

delta i umgangeslivet utan endast arbeta pa sin utbild-

ning till forfattare.

Emellertid var hon annu ganska oklar over en iniingd

religiosa fragor, som hon inte kunde bli kvitt och som

ofta oroade henne.

1 Miss Lewin blev gift med Nils v. Koch, senare justitiekanslar.
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5. Ljusbringaren Per Man Boklin,

> . . . min andes biista vim pa ]ordei).»

Fredrilca Bremer.

I Kristxanstad hosten 1831 mbtte Fr. Bremer magister

Boklin1 kand for sin lardom och sina pedagogiska egen-

skaper. I honom fann lion sin basta och fortrognaste van

for hela sitt aterstaende liv. Han kunde b'attre an nagon

annan reda liennes begrepp, skingra hennes tvivel och

skanka henne det inre lugn hon behovde.

Hans stora religiosa och filosoiiska bildning, hans skarpa

intelligens och varma tro gjorde honom till en ypperlig

larare for henne. Hon fick under hela vintern, som hon

tillbragte hos Quidings i Kristianstad, regelbundna sam-

lalsstunder med Boklin, som da gav svar pa hennes iragor.

Lararen tog sin uppgift grimdligt och samvetsgrant. Under

flera manader agnades t. ex. studiet helt at Plato. Steg

for steg foljdes larjungen pa tankebanorna. Nar hon kom

med »en storm av nya fragor och oredar traden», som

ban uttrycker sig, sa tar han talmodigt upp den igen. Under

tiden knots det fastaste vanskapsband mellan dem. Hans

vagledning i hennes tankande blev henne oum'barlig i tjugu-

tals ar och lange aven hans kritik av hennes manuskript

och arbeten.

Men nar Boklin onskade forbyta viinskapsbandet till etl

intimare och foreslog aktenskap, da var hon, liksom vid

alia foregaende dylika tillfallen, orubbligt besluten att avsla.

Hon hade redan i ett tidigt stadium av deras b'ekantskap

sagt honom att .hon ville viga sitt liv at forfattarskap och

torde harigenom ha kiint sig fri att Ssa sin vanskap

over honom i de varmaste ord utan fara att missuppfatias,

1 F. 1796, senare rektor och prost.
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men hennes brev gavo troligen naring at den eld, som

uppflammade hos lionom.

Hennes stora karlek till honom hade nog inte mycket

med erotik att gora. Hade den det haft, skulle hon latifl

betankligheterna fara, sa innerligt som hon holl av honom
j

och sa fullt och rent som hennes sjal klingade samman

med hans. Hennes kanslor for honom voro av over-

1

vagande andlig art, men lika starka och rotfasta soml

hans for henne. »Kunde jag blott alska sa fullt, sona

detta underliga och dock sa varma hjarta behover, huru
|

gott vore det ej for mig, hur lyckliga kunde vi ej bada

bliva! Vi hade bada inom oss vad som kunde giva ossl

fyllnad och kraft till hogre utveckling . . . Varpa hanger

det da, att denna vink av forsynen ej fullt blivit foljd?...

Jag har ej den kansla, som gor att man vill leva blott

for en, och utan vilken jag ej skall giva bort min hand.»

Boklin bestod vackert det svara provet att trots avslaget

allt framgent bibehalla sambandet i oforminskad vanskan

till den, han en gang alskat och begart till hustru. Detj

vittnar om den hoga grad av adelhet och verklig andlig

frigjordhet hos denne man, som Fr. Bremer ofta talar om.

Det erotiska lag sannolikt alltid en smula fjarran fran

hennes forandligade, vittomfattande inre. Man finner dell

t. ex. i vad hon nagra ar senate skriver till vannen M a 1 1 a

Silfverstolpe 1
: »Du forebradde mig en gang ... att

jag gifte bort min Eva (i H e m m e t) med den sextioarige

assessorn, men du visste ej da, vad jag nu ser mig nod-

sakad att bekanna, namligen att jag allt sen min barndoms

dagar haft ett givet tycke for gubbar, ja en svaghct for

dem, och att egentligen gubbar, eller atminstone aldre

man aro de personer av 'det motsatta konet' som varit

farligast for mitt hjarta.»

1 Ankii efter bverste S, memoarfbrfatUirinna.
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Antagligen var det gubbarnas storre vetande och rikare

livserfarenhet som var det tilldragande for henne. Erael-

lertid tyckes det som om hon motstod deras, sa val som

de yngres, frierier utan alltfor stor tvekan. Men ganska

pakostande var det tydligen att ge Boklin ett nej, ty hos

honom hade hon allt vad hennes sjal kunde begara.

Hennes brev till honom ge oss den klara-ste inblick i

hennes innersta tanke- och kansloliv. Dessa brev ge en

bild av obeskrivlig renhet, adelhet och manniskokarlek och

av en standigt sokande, rastlos ande i standig rorelse

framat.

Ofta gripes hon av religiosa och filosofiska grubblerier,

laser och studerar otroligt mycket i sadana amnen, men

upptar aldrig nagot i blindo. Hon tankte fritt, obunden

av all auktoritetstxo. Inte ens Boklins uppfattning tar hon

for gott. Den maste forst sjalvstandigt bli hennes egen,

innan hon litar pa den. Ofta forkastar hon hans mening

och sager honom det rent ut. Boklin sager att Fr. Bremer

framfor allt var angelagen om att »fullt och sjalvstandigt

lillagna sig den sjalaspis som racktes henne, och stadse

betankt pa att gora den fruktbar for sig och andra».

Hon skriver till Boklin ». . . kasta fritt . . . ut den mang-

artade saden i den mottagande jorden . . . Jag ar mera

fast och sjalvstandig, an ni kanske tror. Mitt forstand iir

oupplyst i mycket, men vissa sanningar har jag som sadana

. . . omfattat med en sadan styrka, att jag sjalv i dem

fattat rot. Jag tvivlar, jag fragar . . . men den tron: Gud

ar, En gang skall allt- bli gott, allt klart, Vi skola se

sanningen ansikte mot ansikte! — rubbas ej. Den ar min

livskallas friska Sder, som evigt ater och ater ung och

kraftfull springer upp for var gang som stormen eller

regnbacken ha fort grus och stenar darovev . . . Min egen

viig maste jag ga, men for att ga den val, sakert och

raskt behover jag lana eld for att lysa och varma mig.»
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A'iir Fr. Bremer skriver: »Tron pa en Gud ar en harmoni,

som tonar med upplosande kraft genom alia livets dishar

monier» da har hon i fa. ord uttryckt sin mening on

religionen som lyckobringaren. Men det hindrade inte att do

'olika teoiogiska larosatserna vallade henne manga bekym-

mer, innan hon fick en losning av problemen som till-

fredsstallde hennes klara forstand som vill ha reda och

sammanhang i allt. Och har var Boklin den klargorande'

,

och befriande hjalparen.

Hon var slralande lycklig, allt sedan hon hade fullt

aterfatt sin tro pa en vis och barmhartig Gud, men sageu

att »harlighetens krona tillika ar en tornekrona». Nar honl

lamnar Kristianstad skriver hon till Boklin: »Heh mitW

liv skall tacka er . . . En organiserande sol har gatt upp

for mig som ger liv, skonhet, ordning, harmoni och oaad-

lighet at allt... Ingen kraft ar annu vissnad hos mig,

ingen anger tar pa min livsrot, mitt forflutna ar blott

en plagsam och fantastisk drom, fran vilken jag vaknat.

Men drommens skrackbilder . .. oroa mig annu ofta . . . DetJ

ljus ni givit mig skall en gang helt och hallet forstora

dess makt, da det helt fatt genomtranga mig . . . Forst

sedan jag sag mig ratt i sammanhang med det hela, blev
j

jag viktig for mig sjalv.»

Hon har bett honom racka henne handen for att gora

henne »fardig och vardig* att bliva »en mildrande och

livande kraft i livets, vanned hon anser sig f.vlla sitt

»kvinnliga kall». »Pa er ledning och undervisning bygger

jag forniimligast mitt hopp att kunna utratta nagot gott, i

att ej stanna i en sorglig medelmatta.»

Under denna tid drabbas Ft. Bremer av svara sorger.q

Den alskade brodern August, som lion skildrat i kornet-

ten i Familjen H., dor, och darefter en nyforvarvad vaninna,

for vilken hon varit bade sjukskoterska och sjalavarderska.
j

Hon hade lyckats forvandla en i hog grad yarldslig, lidelse-
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full och bortfjasad skonhet till en inatvand och stor-

slagen manniska, som med upphojt talamod bar de oer-

hordaste plagor, och lion sorjer henne djupt.

Vid hennes dod skriver hon till- Boklin: »Giv mig av

din torrogda 1'hilosophie!... Tula for mig om uppstandel-

sen . . : lat mig fa, tanka over min forklarade H e d d a

och glomma den bleka bilden, som ligger och forruttnar

nagra rum ifran mig.»

Nn. spekulerar hon mycket over livet efter delta, och

Boklin siiger henne att hennes »verkliga anda» inte

tilltar genom att »gripa efter stjarnorna utan genom det.

lugna fortroende vanned hon tillagnar sig ljuset och for-

verkligar det i livet: blott salunda blir ljuset en salig-

gorande livsvarme.» .

Hon gor upp med Boklin, att han skall bli bonne en

bror i den avlidnes stalle ... se, »det blir ett band for

tid och evighet».

I breven hagla fragorna lange over Boklin i mang-

faldig skiftning: »Vad iir ara? . . . Detta briinnande, ti'a-

nande begar i manniskans brost att leva hogt i sin sam-

tids och efterviirlds liv, att hora sina namn med beundran

namnas av medvarelsers lappar, att se det ristas i histo-

riens bocker - - detta begar, ar det sjukdom — jordfodd

sugning efter en foda som likt brannvinet rusar utan att

nara, retar utan att tillfredsstalla? . . . Vad sir rykte eller . .

.

ett gott rykte? Denna skatt som man kan vinna utan

fortjanst och forlora utan fel — som ar en kastboll for

tillfalligheterna, och som likviil verkar sa vasentligi: pa

manniskans siillhet och formaga att verka har pa jor-

den? . . . Det synes mig vara blott ett mynt, gangbart under

en viss tid — men da alltid gott att ha sasom medel

till att kopa for.»

Ofta visa dessa brev hur langt framom sin tid Fr. Bremer

kunde vara i ideer och fragor, som t. ex. niir hon plagas
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bittert av tvivel angaende viljans frihet och fragar ora

manniskan verkligen ar fri: »Kan hon valja?... Jag sen

overallt och i allt ett omedelbart, om an aldrig sa dolt,

ingripande av en yttre makt, som styr den stora varlds-

marionetten och alia dess lemmar . . . Min fraga ar huru
kunna frihet och naturnodvandighet for-

e n a s ?»

Ett annat prov pi, hur fragor, som forst 30—40 ar <

senare blevo aktuella, uppslodo i denna iderika hjarna ar
j

nar hon skriver till vannen Frances, ». . . jag har lange-

sedan haft den overtygelsen att knappt nagonting i varl-

den var (pa det lindrigaste sagt) mera onodigt an atta

satta flera barn till varlden, da, varlden ren var overfull

av barn och stora manniskor som trangas om brod, o:h

da jag hort att en stor nationalekonom tydligt adagalagt

den sorgliga sanning att produktionen av livsmedel ickei

kunde stiga i hand med populationen, om denna fick for-]

oka sig med ohejdad fart.»

I korrespondensen med Boklin ger hon alltid mer an i

till nagon annan av sit-t allra innersta. Ocksa skriver Boklin:

»Du har skankt mig din vanskap och ditt fortroende, och

detta ar mig dyrbarare an allt.»

Aven n'asta vinter fa vannema tillbringa samman i Kri-

stianstad. Fastan rektor Boklin har sa manga goromal,

finner han tid till ingaende samtal och ledning av stu-

dierna dels under promenader, dels i det Quidingska hemmet.

Han anser hennes kansla »ren och saker som magnetens»

men uppmanar henne alltid att delge honom alia sina

tvivel.

Nagon enda gang kan hou verkligt ogilla hans ord,

om de berora en 6m punkt, och skriver en gang: »Dul

ar Strang mot mitt kon . . . ! Det gor mig ont . . . jag

alskar mitt kon, jag har sett dar sa mycket godhet, sa]

mycken ansprakslos fortrafflighet, felen kommo sa ofta
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av forvand uppfostran, av vanstallande omstandigheter och

av — svaghet. Det kan vara en tillfallighet att det sa

traffat sig i mitt liv, men jag har hos det andra konet

sett mycket oftare de fel som pakalla satiren an jag sett

det hos fruntimmerna.» Hon ville inte »predika eller medi-

cinera» kvinnorna men snarare »visa dem i forskonande speg-

lar huru vackra de aro eller kunna bli».

I sin tacksamhet for Boklins undervisning ber hon att

med en systers ratt fa bekosta honom en resa till Schweiz,

till den »skona europeiska snoklockan» dit han langtat.

Han ar villig att ta emot hennes vangava, och de glada

sig bada at hans resa, som han sedan aldrig fick tid

att foreta.

Vid deras skilsmassa i Kristianstad uppstod en liten kon-

flikt, ». . . det gor mig ont att vi skildes som vi gjorde,

och jag behover en gang tala med dig om vad som for-

anledde det . . . du maste icke blott ej mera se en nyck

i din vans sjal . . . men lara kanna en, som jag tror ej

ovardig sida av den kvinnliga karaktaren . . . Min gode

van, huru jag tror pa dig, huru jag haller av dig, kan

du se av detta. Ja, jag kanner det med gladje, att du

i mig, att jag i dig har en van for detta och for till-

kommande liv. Alia sma moln som uppkomma oss emellan,

skola blasas bort, och var himmel, Guds himmel, strala

klar.»

Hon uttrycker sitt missnoje med ord, som hon kallar

dumma ting som ilia tolka och »kvickare bli de minsann

icke for det de ga genom en gasfjader 1 (atminstone genom

min). Det skall bli roligt en gang, da, man ej behover

bruka ord utan kan utan vidare omstandigheter se varann

in i sjalen.»

Endast en gang i livet gor Boklin sin van verkligt

ledsen, och det ar nar han forsummat att meddela henne

'[Man skrev pa den tiden med guspenna, st&lpennor funnos ej.
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dagen for sitt brollop och forst efter ett langt uppehall

i korrespondensen i forbigaende namner, att han nu ar

gift. Hon blir sarad och fortvivlad over detta och fruktar

att mista hans vanskap, det dyrbarasts hon agde ». . . ditt

liv och din sallhet aro mig dyrbarare an jag kan saga»,

skriver lion.

Vad nu orsaken var, till denna fortegenhet, sa ater-J

knots vanskapen med oforminskad styrka och utan varje]

avbrack for framtiden. Han svarade henne genast: »Kundl

jag umgas med dig . . . sasom med andra manniskor, sa

hade du oftare brev ifran mig, men nu har du i mil

sjal ditt eget kapell, och nar jag stiger dit in, sa alskaj

jag lugn och andakt, och sadant kommer tyvarr sallan paj

min lott, men tror du darfor att jag tanker kallt for dig,

sa gor du mig i sanning oratt, darom skall min egen

K a r o 1 i n a overtyga dig, om hon en gang far sa och

tala med dig.»

Den korta misshalligheten berodde antagligen pa olik-

heten i de bada vannernas natur, varom Fr. Bremer talar.

Hon siiger: »Mig skapade Gud elastisk till sjal och kropp . .

.

alltid och aler ar det nagot i mig som spanner sig anyo,

som springer upp och lever och alskar och njuter.» En

annan gang skriver hon till honom: »Mitt luftiga vasen vill

kanske ej rota sig, det gungar av vigor, det lyses av

blixtar, och sa blir det va.l till natten kommer . . . Naturen

gjorde mig sa. Hall av mig sadan jag ar . . . och Lit mig

vila stilla vid din storre kraft, ditt klarare vasen.» Hon ber

honom: »Var ej langt ifran mig, du min andes 6ga.»

Boklins hustru fick med tiden en stor plats i vannen

Fredrikas hjiirta. Och fru Boklin tyckes ha varit val-

signat fri fran svartsjuka. Hon delade sin mans beundran,

och uppkallade sitt forsta barn efter husets van. Och]

Boklin sander Predrika en harlock av det nyfodda barnet.

Boklins jiktenskap och hem var lyckl'gt, att doma av
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Fr. Bremers ord darom: »Manniskosliiktet, framfor allt i

en vans boning ar ljuvligaste skadespel som livet kan ge.»

Och Boklin fortlar att vara lika mycket for henne som

fore sitt aktenskap. Hon sager att det som gor att han

ar sa mycket for henne, det ar »det universella i lians

ande jamte dess sanningsalskande och logiska' styrka».

Nar hon var redlos, som hon sager, pa grund av brist

pa djupare studier och ett liv, som mer lart henne kiinna

-livets motsagelser och bitterheter an dess harmoniska

ackorder». »Da gav mig Gud en levande bok och ett

klart i ljuset invigt oga i dig.»

1843 skriver Fr. Bremer till sin van: »Ju langre jag

lever, ju mera jag lar, ju mera blir du, Boklin, min

karaste tanke, mitt skonaste, basta minne.»

6. Forfattarskapet fordjupas,

»Jag har vandrat, genom livets oken. Jag
har med egen anstriingning under minga
mijdor kampat uppi'or det Horeb, i'ran

vars spets jag sett ett fbrlovat land.»

Fredrika Bremer.

Fredrika Bremers ryktbarhet hade blivit hastigt stad-

fiistad, sa fort F a m i 1 j e n H. kommit ut. Det nya och

otvungna, livslevande och karleksfnlla i hennes ,-att att

skildra, tjusade och slog genast fullstandigt igenom. Dar-

till kom en valgorande, mild humor och sprittande munter-

het samt en lagom portion roande satir utan alltlor

sarande udd.

Brinkman, »mannen med det fina vettet», som han kallats,

skrev genast till henne: »Huru skall jag beskriva det

djupa intryck av verklig hiim-yckning . . . varmed jag inom

en enda natt fullbordade den forsta lasningen av er bok!. .

.

Jag ar stolt darover, att var vitterhet ager en sadan
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forfattarinna — men det ar forodmjukande for vara koust

domare, att er forsta del sedan tva ar har kunnat leva sa'J

tysthet... utan att nagon anat den blygsamma framlingera

hoga bord och medbragta rikedom . . . Jag smickrar mig

med att kanna det basta av alia landers vitterhet, och

jag trotsar dem alia, att i det av er valda slaget hava

i'rambragt skonare och sannare tavlor, ej blott av verklig-

heten utan aven av den urbildliga varld som lever och

andas i oss . . . Av nagra favitska jungfrur har jag vi

hort: 'Hon maste sakert haft hjiilp av nagon k a r 1, nago:

lard!' Forlat dem, the veta ej vad the saga. Med noje hor

jag daremot de mest traffande omdomen ... av en tide'

och snillrik grevinna. Hon visade mig . . . anstrukna stallen

och sade: 'Se dar, min van, vad ingen av er andra
hittat pa. Tacken Gud, om ni riktigt kanna den egendom-

liga fortraffligheten av sadana det kvinnliga snilleta heli-

gaste uppenbarelser'.»

En recensent sager, att id6n och formen aro tvilling-

fodda hos denna forfattarinna och Sverige lyckonskas till

ett sadant geni som hade uppstatt. Svenska Akademien

tilldelar den nya forfattarinnan sin mindre guldmedalj

1831 som ett uttryck for akademiens »aktning och bifalb.

Under de bada Kristianstadsaren gjorde Fredrika Bremer

emellertid ett uppehall i forfattarskapet. Hon agnar sigj

helt at studier, men nar hon hunnit smalta det myckna,

som strommat in i hennes sjal, aterkom diktarhagen, och

med den storsta ansvarskansla gick forfattarinnan ater till]

sitt kail. Hon skriver till Boklin, att hennes onskan vara

att hennes skrifter matte bli sadana, att »var och en sorg-

bunden, modfalld och bekymrad (sardeles var och enlidande

av mitt eget kon) skulle kunna ga, viss om att i dem

finna ett ord till upprattelse, till trost och muntran . .

.

strava fram mot renare ljus och vissare kunskap och

.
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meddela . . . vad jag uppfattar, ar tror jag mitt livs ratta

iindamal och ratta sallhet.»

Nu skriver hon Presi den tens dottrar, om vilken

lion sjalv sager, att den rojer nyborjaren i vetande. Hon

ber Boklin att fa hamta motton for boken i lians brev

;>for att med dem forskona mitt arbete», och hon ville

siiga till dem som lasa boken: »Om I finnen dar ett stegrat

liv, en gedignare halt, sa ar det B., som vi ha att tacka

(larfor.»

Hon hade forst inlagl i sin bok nagot, som hon kallar

»Berthas bekannelser», skrivna for att gagna medsyslrars

kamp genom tvivel till Iro, men Boklin fwkastar denna

form, och hon gor da ett nytt forsok att i annan form

bara fram vad hon har pa hjartat. Nu anser Boklin, att

felen i boken aro sma emot det stora i den, men han

rader henne att sa mycket som mojligt gomma filosofen.

Senare tackar Fr. Bremer Boklin, som »hindrat Berthas

bekannelser med dess elandiga ragout pa historien!» Bertha

var tankt som sjukskoterska, och under arbetet med henne

blossar den gamla drommen om sjukvardskallet upp igen,

och hon skriver till Boklin, att de vanliga sjukvakterskorna

val behovde att en mild, bildad kvinna gav dem foresyn

i sattet att varda de sjuka. »Kanske traffar du mig en

vacker dag pa denna post . . .»

Boklin ar belaten med, att Presidentens dottrar
inte som P a m i 1 j e n H. blott handla om »det vanliga,

romantiska karleksbraket», och han gillar att hon velat

»framkalla ett sannare och trosteligare medvetande av kvin-

nans stallning till mannen och manniskolivet an det, som

anses ligga i den gamla forestallningen om Adams revben.x

Kritiken gillade daremot inte alls, att det romantiska

fatt jamka at sig. Forfattarinnan tyckes dock vara ganska

likgiltig for kritiken. Den kan varken ge henne tilltro

eller misstro till sig sjalv: »Denna kommer for det mesta
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inifriin mig sjalv av inspirationens makt eller dess ute-j

blivande.» »Vi ha svart ... att erkanna en hogsta domsto

i litteraturen utom den, som forr eller senare bildar sig

i folkets eget levande hjarta», sager lion.

Mellan Fr. Bremer och hennes van vaxlades brev£

sardeles ofta. Ar 1834 uppgar antalet brev till 96. Unde

denna tid intraffar en forfarlig koleraepidemi, och hoti

beriittar att 200 manniskor do i dygnet oeh att do levande

aro fulla av angest. Pa Arsta blir hennes vackra skolhf

inrattat till sjukhus, och hon tar ivrig del i alia anstalte

for detta. Livet far harigenom allt rikare innehall for henne

Av stor betydelse for utvecklingen av Fr. Bremers fora

fattarskap blev bekantskapen med grevinnan Stina Som-|

merhjelm, f. Lewenhaup-t 1
, vilken bjod henne att til 1—

,

bringa ett ar pa hennes vackra egendom Tomb i Norga

Hon for dit hosten 1883 och stannade dar forst tva Sr]

och sedan 4 vintrar ii rad.

Stiillets enslighet och stillhet, och viirdinnans sunda,

,

varmhjiirtade och nyktra temperament blevo for Fr. Bremerj

en verklig hiilsokalla, »ett livselixir» »en andlig brunnskur^,

som hon uttrycker sig. Hon fick arbetsro, laste och skrev|

storsta delen av dagen.

»F6r forsta gangen i mitt liv lever jag fullt for vad

jag alskar», sager hon. Nar hon ser himmelen blicka in i

sitt lilla rum, sitt »fagelkammerse», som hon kallar det,

och har sina bocker och papper, da tycker hon sig iiga

hela varlden. Hon har en vid utsikt, kvittrande frtglar pa

fonsterbradet som hon ger mat, och sa ofta hon v.'ll, det

trevligaste sallskap i den kvicka, originella och karnkrafl

tiga grevinnan, i vars sallskap hon blir uppfriskad till

kropp och sjal. »Det ar en . . . ren och rikt begavad natur,

ur vilken kanslor och tankar, infall, ordsprak, vrede, ban-j

nor, omhet och godhet framvalla, likt flodkallorna ur klip]

1 Anka efter statsminister M. L. Sonimerhjelm.
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pan, av en oemotstandig ingivelse, over all berakning,

over all uppfostran, ty sasom bondhustru vore fru Stiria

till huvuddragen . . . densamma som nu. Men pa samma

gang talar hon om det hogvalborna hos' grevinnan. I

vissa delar. har den nya vanirinan tjanat som modell till

froken Greta i Presidentens dottrar.

Pa Tomb lever Fr. Bremer bland levnadsglada miin-

niskor i en miljo, dar hennes skapareanda kan fa luft.

Hon skriver den ena boken efter den andra. »Nagot skapa,

nagot verka maste jag alltid, el jest ar jag dod», sager hon.

Hon finner skriftstallarens verksamhet ha ' »nagot be-

rusande . . . hans omedelbara framstigande for varlden sasom

en hogre vishets folk forblandade aven mig ofta —
men jag ar ej sa barnslig att icke snart kanna att jag

ar b 1 a n d a d.»

. Nar Presidentens dottrar gor sa stor lycka cch

»gar at i bokhandeln som farskt brod i bagar Karstens

bod», dS, forvanar forfattarinnan sig over, hur litet det

beror henne. »Jag saknar antingen Geist eller liar for

manga oberoende sallhetsamnen — eller kanner for starkt

att detta lilla liv ar sa snart over och r y"k t e t s a

tomt --- sa vattenbladdra. Aven har jag sa ej tid

tanka pa det fr&ngjorda . . . maste framat, framat.»

Eget nog varderar Fr. ' Bremer mer kvinnors an mans

kritik. »Bildade fruntimmers omdome ar for mig av oand-

ligt varde», sager hon. »De ha i kiinsla och omdome en

riktighet, som jag nastan tror ojavbar i fraga om

manniskor och deras forhallanden. Fruntimmer ha varit

mina basta kritiker, och hade jag kunnat ratta mig efter

dem, sa hade jag undvikit manga fel.»

At Grannarne agnar hon stor omsorg och karlek.

Hon sager senare: »Medan Grannarne gjorde sig i

mig, hade jag en underlig och stor fruktan for att do.

•Jag var nastan radd att ga ut blott av radsla for nagot

i. — Verdandis smaskrifler. 260.
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olycksfall. Det forekom mig, som om en hop folk skulloj

bli ihjalslagna med rnig, som jag hade att svara for. Menj

sedan denna kompositionsfeber var over, var aven mial

dodsfruktan borta, och sedan och nu tycker jag, att en

still a dod har och i min vans 1 armar vore mig ljuvligl

och kar.»

Alia manuskript sandas till Boklin, men hon forbehaller

sig att inte ett ord far andras annat an grammatikaliskal

fel eller misskrivningar: »Ingen karl-hand, om den an

tillhorde en Plato eller Cicero eller sjalva apostelen Paulus,

kan forandra fruntimmersbrev eller -uttryck utan att van«

stalla dem.» Hon ber Boklin »enstandigt», att intet ordl

eller uttryck ma andras: »G6r det icke... om du icke villi

gora mig riktigt olycklig», skriver hon. »Ser du! Jag vetl

nog, att vad du gor ar det allra rattaste; men mitt egetj

slarv passar ofta battre min sort an en annans riktighet . . 1
Jag tillstar, att just det sjalvsvald, den inkorrekthet, somJ

finnes i livliga och natursanna . . . fruntimmersbrev ha ett I

eget behag for mig. Nadigaste Boklin! forlat - ett

fruntimmer!»

Nar Nina kommit ut, och hon ser tillbaka pa den,

finner hon stora fel, men vill anda inte ha den oskriven.

Hon hade gatt till arbetet for att »leta sig fram i oknen

och vattna nagon forsmiiktande planta och bjuda vandra-j

ren en vederkvickande dryck», skriver hon.

Nina far emellertid en omild kritik som komraer son

en »obehaglig stortsjo» over henne ». . . da lade sig

klippa pa mitt brost»; men nar hon blev ensam, drog hon

upp gardinen i sitt fonster; »dar ute var mansken och

jordens snokladda gestalter, och himlens stjarnor och

skyar stodo lugna och forklarade. Da uppgick inom mig

en stark kansla av livets rikedom, och jag knabojde i i

gladje och tackade Gud, att han var sa stor, sa rik, sal

1 Grevinnan Sommerhjelm.
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maktig, att manniskans fattigdom och vanmakt betydde sa

litet, att han overskylde den med sin harlighet; och att

det ord, som vanstalldes pa mina stammande lappar . .

.

skulle finna tusende battre tolkar . . . jag grat ljuva tarar,

och min plaga var borta.»

Nina och dess motgangar forde henne till »klarare nied-

vetande, den har liksom oppnat framtiden for mig och

givit min sjal ny spannkraft», sager hon.

Pa samma satt kanner hon efter omarbetningen avGra n-

n a r n e. »Jag kanner som om jag nu fatt mera makt att

handha mitt amne, att se . . . andamalet och medlen, att

valja och forkasta . . . nya bokamnen bearbeta sig inom

mig pa, ett helt annat satt an forr — denna enslighet,

delta lugn ar mig en harlig sak, och sedan — denna

innerligt alskvarda van, som forskonar var dag.»

Grannarne gor efter all nedlagd moda en »lysande

lycka». Berom hors fran alia kanter. Boken uti'opas som

hennes basta arbete, och man onskar, att den hade tio

delar. »Vad som gor mig oandligt gott ... ar nar jag

far hora sorgbundna sjalar bli glada, nedtryckta och tunga

bli upplivade — o! da fattar jag allt innerligare min

kallelse, den som alltid legat i min aning, i mitt begar

att som ett bi flyga over jordens blommor och suga ur

dem himladaggens honung, och sa hamta in i moderkupan.

Ack, hade jag alltid blivit denna kallelse trogen; men

jag vill bli det hiidanefter.»

Aven pa, Tomb hade hon haft ett distraherande anfall

av sin sjukvardslangtan, och det var bestamt, att hon skulle

till ett sjukhus i Kristiania for att vistas dar en tid under

grevinnan Sommarhjelms beskydd, och mojligen stanna dar

for alltid. Hon ville stranga in i lidandets och barmhartig-

hetens mysterier», men pa samma gang ryggade hon till-

baka for det »skenbart pralande av denna s a n t odmjuka

handlings, sager hon, och detta avskyr hon och fruktar,
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att denna till utseendet svarmiska handling kan skada defl

inflytande lion fatt genom sin talang, och att loretagela

kunde te sig lojligt,

Grevinnan gliider sig, nar Predrika i sista ogonblicket

uppger sin sjukhusplan, sin »vurm», och stannar pa Tomb.]

Det ar varken sjukvard eller ett stilla hemliv som ij

langden kan fangsla Fr. Bremers sinne utan, som lion

skriver till A. F. Lindblad1
: »Livet, livet i dess ovanskliga

rikedom och skonhet, det torstar jag efter ... det stilla,

behagliga, soliga vardagslivet ar en vagga, som lullar

till somns mycket ont och mycket stort inom manniskan.

Jag har aldrig estimerat det mycket, fast jag nog kanner

dess behag och vet att poesiens blommor vaxa aven p|

dess stilla vagar.»

En av de booker fran denna tid, som gjorde mest lyck

var H emmet, som gick ut i stora upplagor och ove

sattes till sju sprak. En recensent skrev: »Mamsell Breme

fortjusar ej blott, hon foradlar sitt publikum.»

Med Hemmet ville hon i sin man »hjalpa till att Lort

taga den gangse fordomen, att kvinnans enda mal och

fullbordan ar aktenskapet, att hon det forutan ar en lor-a

felad varelse, en vissnad gren . . . denna fordom . . . som

gor sa manga olyckliga och misslyckade varelser i varl-

den . . . Jag har skrivit for de e n s a m m a», sager hon.J

Med anledning av anmarkningar av Boklin kan hon,

om hon finner dem riktiga, gora stora omarbetningar och

forbattringar, som lasaren blir lika tacksam for som for-1

fattarinnan sjalv. Hon kanner sig ensam och fastnar latt I

i buskar och snar, sager hon: »Dock dig vare tack... for

vart ljus du tander, for var handrackning du ger!»

Grevinnan ar ocksa belaten med Boklin, som befriat
;

Gran name fran' ett och annat, som ej tilltalar henne:j

1 Kompositoren.
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»Jag ar bra glad att inte Hagar kvicknar ve' och borjar

prata sa langt», citerar forfattaririnan sin kara Stina.

Senare vill Fr. Bremer fortsatta i S y s k o n 1 i v vad

lion lamnat ofullbordat i H e m m e t, en bild av »familjelivet

i sammanhang med yttervarlden».

Ett dramatiskt forsok Tralinnan fran samma tid,

unsags mindre lyckat. Daremot vann S t r i d och F r i d

bif all, en roande roman, spunnen pa forhallandet mellan

Sverige och Norge. Forst hade hon lagt in en hop politik,

men nar hon kahde sig vara en svag kanrpe pa det faltet,

kastade hon bort sin rustning och »gick vackert hem igen».

Nagon fredstiftande insats i striden mellan broderfolken

ville hon dock gora, och tycker att det vore ilia, om inte

hon, som »farit som en skottspole» mellan de bada lan-

ilerna, »kunde med ett par tradar bidraga att vava samman

hi'6derna».

Fr. Bremer foljer med varmaste intresse Norges strid

for sin flagga, och skriver till Franzen: »Jag kan ej nska,

att jag kanner med norrmannen i denna sak. Fosterlands-

karleken, ratt forstadd ar, visserligen en av manniskan.s

iidlaste kanslor och drivfjadrar, och den flagga, under

vars skydd landets handel blomstrar, den flagga, som fort

landets barn i striden, for vilken de blott, for vilken de

segrat, bor vara dem dyrbar som signalen av deras sjalv-

standighet som nation. Nationens sjalvkansla, dess avo-

rika minnen, hela dess historia, samla sig kring de.s flagga

och uppbara den. Sanker den sig for en annan (utom till

salut), sa har harmed hela nationen odmjukat sig . . . Jag

vet, med vilken forbittring jag skulle se Sveriges flagga

i hornet av en annan. I sanning — da jag ej kunde

slass, skulle jag grata blodiga tarar.»

Hon fordjupar sig i lasning av Norges historia och i

I'ornnordisk litteratur. Hon gor bekantskap med H e n r i k
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Wergeland1 vilkens geni hon beundrar, och korrespon-

derar med honom. Welhaven1 och flera andra fram-

staende personer bidra aven till det rika liv hon njuter ij

Norge. Hon bara sorjer over, att livet ar sa kort ochl

konsten sa lang.

Men mer an allt annat upptas hon av tanken pa kvinnans

stallning och vad hon skall kunna gora for att forbattra
;

den. Hon skriver en gang till Boklin pa, tal om GeijersJ

sang Forsta aftonen idet nya hemmet: »Jag;
j

talte om hemmet —• denna kvinnans skona varld, som hon,J

i allmanhet vet for litet att skatta, kanske emedan mannen

i allmanhet ej forstar vardera det inflytande pa manskliga

livet hon dar utovar. Min hela ungdom forgick under

,

fortrycket av en manlig jiirnhand — jag kan icke saga

dig, med vilken stolthet och vilken bitterhet jag pa denj

tiden kande all nedsattning av kvinnans varde och frihet,

,

huru jag hatade, huru jag foraktade de, som betj'anade

sig av yttre makt for att fortrycka varelser, som dock

kunde sta i jambredd, ofta hogre an fortryckaren. Deli

var gott ... att fortrycket varade sa lange, tills den bittra

t&ren forvandlades i en av oandlig smarta. Dock rests sig'

iinnu ofta inom mig ett rop, en fordran p§, erkannande

av varde, p§ medgivande av rattigheter, en sm'arfa, en

rodnad over den stallning, som samhallet och annu merj

opinionen tvingar kvinnan uti. Nu har jag i nio ar levat

i frid och frihet . . . Jag har lart alska det rent manliga

och vet ingenting battre an det rent kvinnliga . . . Jag

har blivit ledd att nu tanka narmare darover av tva

ganska motsatta roster. Den ena ar miss Martiaeau2 ,'

som i sitt nya verk over Amerika har upphavt ett kraftigt

rop for fruntimmernas politiska rattigheter.

»

Fr. Bremer star vid den tiden annu pa den standpunkten,

1 Norsk diktare.
2 En av Englands d4 mest laata fortattarimior.
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att kvinnans deltagande i det offentliga livet, pa samma

satt som mannen, skulle forstora hennes kvinnlighet och

fortaga hennes valgorande inflytande pa livet och sederna.

Men nar mannen upphava sig och vilja av livet giva

kvinnan en viss ensidig och val kringskansad del, och

dessutom ej vilja medgiva henne varken varde eller salig-

het, se, da reser det sig stolt inom mig, och jag ropar

- om ock tyst — pa rattvisa och billighet . . . Nar jag

hor kvinnans e n d a mal . . . sattas i att bliva maka och

mor, nar jag hor hela hennes. vasen, hennes anlag. hennes

talanger skruvas efter denna enda norm, da saras min

kansla, mitt sunda fbrnuft. Jag forstar icke granserna, inom

vilka kvinnans sfar kan anses avsluten, och kanske kunna

inga sadana granser uppdragas; men det kanner jag, att

det ar dumt att misskanna det inflytande kvinnan i hela

sin kvinnlighet kan och bor hava pa manskliga livet aven

utom aktenskapet, och att det ar sarande for kvinnans

manniskovarde ... att visa henne hela hennes vikt och varda

och sallhet fastade vid mojligheten att bliva gift. Hur

mycket elande, hur mycken trangsinthet, bitterhet, fattig-

dom alstras ej av denna inskrankta asikt . . . Det ligger

just i konens andliga naturer ... en sa vasentlig olikhet,

att det ar svart icke tanka sig, att de maste av evighet

vara och forbliva man och kvinna.»

»Kvinnan star med sitt hjarta nara det eviga livets

urkalla», sager hon en gang. »Giv henne som samhalls-

medlem och imedvetande av sitt medborgerliga
varde en ny kraft att dricka darur, och hon skall vid sitt

brost uppamma ett nytt foradlat slakte.»

Hon fragar Boklin en gang, om han vill ge kvinnans

sjal. luft genom att oppna verkningskretsen for henne i

de fiesta kretsar, daf mannen arbeta, blott hon verkar

Horn kvinna ». . . lyckligt och fritt blir kvinnokonet ej

Forran principen darom gjort sig klar i teori och till-
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lampning pa uppfostran. Borde icke var kvinna sa bildas . . .

j

att hon kunde sjalvstandigt besta och verka utan avseendH

pa aktenskapet? Huru mycket friare och adlare skullS

icke da aktenskapet bliva . . .»

Den, som nast Boklin, var andligen narmast bss'aktad

med Fr. Bremer var helt visst Erik G u s t a f G e i j e rJ

Redan 1837 hade hon fattat stor sympati for honom, och

!

siiger sig ha honom att tacka for »de rikaste och meitl

foriidlande njutningar . . . pa flera ar har ingen manniska

gjort pa mig ett sadant intryck», skriver hon. »Han l'knar

;

sina skrifter . . . det ligger ett slags muskelkraft i heh hansi

viisen, han ar sjalvsvaldig, men inom en sfav av renhet ocbi

harmoni . . . stolt och odmjuk, glad eller dy.?ter, 6'm ellera

Strang ... en enkel och frisk natur, toner, ord, blickar,

.

lynne — allt springer ur en sjalvstandig, levands k'il'a,

och i denna kallas djup speglar sig en khr varhimmel.»a

Och han satte kvinnan hogt och trodde pa hennes utveck-j

lingsmojligheter, ett oeftergivligt villkor for Fr. Bremersi

Mia sympati for en man.

Denna beundran for Geijer okades efter bans s. k.

avfall 1838, da hon sag hans storslagna sjalvstaadighet,

som vallade honom anfall fran alia hall. Hon skriver till

Boklin, att Geijer »later storm och missnoje gny omkring

sig ... De forna vannerna . . . vanda sig allt mer emot

honom . . . han - ar allt mer ensam. Men GeiJ3r i denna

stund ar for mig en skonare syn an nagon^in i de dagar,

da hans stjarna lyste i dess fullaste glans. Man kan ej

adlare och alskvardare bara motgangen . . . Osynliga vingar

tyckas lyfta den adla, karleksfulla anden. Beroringen medd

honom, och det forhallande, i vilket jag kommit till honom,

har under senare tid utgjort ljuspunkterna i mitt liv . . . i

hur rik ar jag ej! Jag har dig, och jag har honom till

vanner.»

Hon har forut bedriivats av Geijers »missf<irstand av
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tidens anda och stravande», men nu alskar hon hans oppna

sinne och hjarta. »Aldrig fanns val ett mindre sjalviskt

jag», sager hon.

En forfattare som, kanske ej minst ar kvinnosik synpitnkt

iiven gjort djupt intryck pa Fr. Bremer ar T h o r i 1 d- Hans

bok skall bli hennes »livstidslasning»' jamte Boklins brev.

"Mellan detta sokande och vackande snille, och den bil-

dande, ledande vannen ar det gott att vandra fraufo, skri-

ver hon.

Hon gor bekantskap med C. J. L. A I m q v i s t, men deras

naturer passa ej ihop. Hon beundrar hans snille, men

saknar det harmoniska och forsonande. Han ater har ett

ironiskt smaleende at hennes »iilskvarda forsoningsprinciper».

Senare, nar hon far hora honom tala i toner, skriver hon:

»Jag har hundra, tusen, millioner ganger oratt, Almquist

forstar himmelen, han har sjalv varit dar och d'ar hort . .

.

vad han sager i toner . . . Det ar det enda i Almqvists ancle

som trangt mig in i sjalens innersta, det enda av hans
i vilket jag utan en fraga, utan en tvekan, utan ett men
kunde tillbedja i stilla fortjust hangivenhet.»

7. Religion och religiost forfattarskap,

• Fruktar du stormarna? Eudast
genom dem kan det veka triidet

raxa till ett slarkt och stort.

Fredrika Bremer.

Fr. Bremer studerade en stor mangd filosofiska och

religiosa verk, och var ingen van av bokstavstro. »Tankens

orn spanner i var tid djarvare an nagonsin sina vingar»,

sager hon, och vill tala till de trivlande och »vinka dem

till uppmarksamhet pa den too, som forenande viilvev' sig

mellan tvenne iinnu skilda hojder, och dar tro och for-
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nuft, supranaturalism och rationalism (bada i sin sanning

och heliga renhet) motas, forenas och bli till e 1 1 i Gud.»

Hon hade en gang statt pa den punkten, att denna varld

full av ont och av lidande icke vittnade om en god och

fullkomlig skapare. Hon hade gatt till bibeln och sag

dar drag, som »alldeles vanstallde gudabilden*. I gamla

testamentet sag hon en despotisk och nyckfull varlds-

regent, full av manskliga passioner och svagheter, som i

hennes sinne uppreste sig eniot. I nya testamentet fram-

stod en hog och underbar gestalt, men aven liar fann

hon en orattvis regent, som fordrade offer och blod for

den av vara forsta foraldrar begangna synden.

Hon sager att »det dunkla begreppet Guds ord» stangde

henne fran dess djupare liv och mening, och att det da

var Boklin som genom filosofin gav henne klarhet » . .

.

varlden och livet utvecklade sig i sammanhang, och Gud

framstod som dess medelpunkt . . . jag kunde tillbedja

honom ! ! ! Ack, inga livets bitterheter uppvaga en sadan J
salighet, intet lidande ar for stort att darmei kbpa det»,

sager hon: »F6rr skulle jag lata avhugga min hogra hand

an jag upphorde att med den direkt eller indirekt visa

manniskorna till den sanna lycksalighetens vag . . . arligt

skall jag uppgiva vad jag funnit.»

Nu skriver hon Morgonv akter, och sander manu-

skriptet, forutom till Boklin, till Geijer och till sin avhallne
.

kusin Fabian Wrede1 for att fa deras stranga kritik

pa forhand. Men inte ens detta forsiktighetsmatt kunde

skydda henne fran en ytterst skarp, offentlig recension.

Fr. Bremers friare syn p§ bibeln vacker anstot. Hon anser

namligen inte bibeln vara ett »omedelbart Guds ord». Hon

siiger om »Hennes Majestat kyrkan», att det gudomliga for-

nuftets representant borde legitimera det gudomliga hos .

manniskan, hennes sunda fornuft, innan den tillv'allade sig

' §6Tiare berbmd t'ysiker'och general,
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att vara dess legitima regent, och hon firmer evangeliums

varsta fiende ligga inom evangelium sjalvt eller skrifterna,

som tolka det.

Men hon skriver: »Striden och motsagelserna som upp-

komma under det att religionen utvecklar sig allt djupare

i manskligheten . . . bora ej forskracka eller forvilla oss.

Det eviga varldstradet ar stolt och starkt nog att erbjuda

skydd at alia faglarna under himmelen.»

Hon erkanner, att det vore affektation att forneka, att

hon blivit smartsamt berord av anfallen pa. skriften, men

att denna kansla inte rackt lange. »Jag bar inom mig

nagot, som styrker och upplyfter mig . . . Icke heller ar

jag i allmanhet mycket kanslig for publicistiskt berom och

tadel.»

Men e n recension gramer henne, och det ar Almqvists,

som hon anser helt igenom vara uppenbart oarlig. »Det

ar sa klarskenligt att han ... talar emot battre ve-

t a n d e . . . Han kan icke tro pa en bokstavlig inspiration,

som utom alia andra svarigheter har det emot sig, att det

finns (enl. Thulock) icke mindre an 40,000 olika lasarter

inom Nya testamentet, och, inom Genesis allena, 300 av

vikt.»

Fr. Bremer skriver till Tegner att han kastat sig in i

striden som en »kungsorn», som »fran sitt bo sett pa den

oadla leken och vredgats». Och nar han »spred sina vingar

over duvan och hanade anfallarnes forsok, da blevo dessa

alldeles besatta* och »ropade hogt: Se ornen, ornen! Och

duvan under dess vingar! Och nu begynte de skjuta iinnu

haftigare . . . och den stackars duvan blev hardare anfallen

an hon nagonsin varit det.»

Hon uppmanar Tegner, att inte inlagga ett tillamnat

ytterligare forsvar, ty det bleve att forlanga forfoljelsen,

»frid, frid, baste Tegner, och icke strid med varlden . .

.

for min skull. Jag bonfaller dig darom ... En shift maste
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vara sitt eget forsvar . . . intet annat forsvar hjalper den . .

.

Jag har ... en djup tro pa rattvisan i allmanhetens m o g-

n a d e omdome i saker, som fullt falla inom dess orado-

messfar och bland sadana ar min lilla skrift . . . Tystnad

och glomska ar det enda svar de fortjana.»

Detta avbojande av Tegners forsvar var sa niycket mer

storsint, som hon ansag att dar fanns »saker dem jag sa,

val for mitt egenkara jags skull som for tankarnas egen

sannings och skonhets skull icke kan annat an Qnska offent-

ligheten . . . framdeles, nar sinnena lugnat sig . . . da skall

det troligen halsas med gladje att aven ur denna recension

se Tegners ancle svava over vattnet, och over Morgon-

viikterna uttala sitt forklarande varde ljus . . . Denna sol- :)

strale over mitt verk ar en av de ododliga i min sjal.»

Fr. Bremer siiger sig vara dopt i sin vagga till ett

f r e d f u 1 1 1 kail, och vill bli det trogen, om hon inte

skall forneka sin natur. Langsinthet firms i det hsla aldrig

hos henne: »Vi maste lara att glomma», sager hon, »vi miiste

falla vara bittra minnen, som tradet faller sina gulnade

lov och tar icke mera upp dem, utan later vinterns srio

begrava dem, och racker sina grenai' mot en ny varsol

och betacker dem med nya friska lov.»

Hon skriver till Geijer for att fa veta hans mening och

hans svar ger henne nytt mod: ». . . tack min arliga
Fredrika — for det du erkanner och bekanner det arliga

tvivlet . . . och din odmjuka fortrostan om seger . . . Jag

tror att kvinnan kommer att ha en stor inflytelse i denna

krisis. Mannen ar utsatt for att forlora sig i sitt j a g,

vilket han vidgar till nmnsklighetens eget . . . Kvinnan ar

ursprungligen stalld pa ett du, overgiver aldrig dsnna

position, och det sunda fornuftets protest mot od^ligheten

av det abstrakta j a g kommer darfor naturligtvis fran

henne. Darfor fiignar det mig att det forstx fornufciga ord,
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jag hos oss sett skrivet mot Strauss kommer fran en

svensk kvinna.»

Aven Fahlcrantz glads at Fr. Bremers deltagande i stri-

den om Strauss, »ty hennes rost nar allmanheten, som

annars ej laser teologisk litteratur».' Hon ar »i orakneliga

eljest slutna boningar den valkomna lararinnan*, sager han.

Nagra framstaende tyska teologer bedoma hennes skrift

med forstaende, vilket glader henne, ty: »Det ar stort

nar man och larde man hoja sig sa over allt skramassigt

hogmod, att de med gladje halsa en kvinnas framtradande

pa, ett gebiet, som man vant sig att anse dem ensamt for-

behallet, nar de med gudomlig mildhet overskyla hennes

fel, forlatande dem for den entusiasms skull, den karleks

skull, som drev henne fram.» Aktning for kvinnan och

kanslan for hennes egna varde och formaga var alllid

for Fr. Bremer kannemarket pa en adel och sant manlig

natur. Ingen av hennes skrifter har legat hennes hjarta

sa nara som Morgonvakterna, skriver hon.

Fr. Bremer sager att hon »torstar efter friska kiillor,

om bittra eller sota — lika mycket . . . Vardagslivet . . ,.

ar mig mattande — det vill vaxa mogel pa det stilla

livet.» Hennes optimism ar hennes »styrkebalte . . . utan

den (och jag har den i stor skala och later ej genera den

av nagra granser) sa kunde jag ej leva en dag lycklig»,

skriver hon.

Hon tycker sig vara blott en ringa sokande pa jorden,

men nar stjarnorna tindra pa den nattbla himmelen och

skicka sina stralar in till henne, och det ar sa tyst som

om hela varlden sov, da tala ljudlosa roster till henne:

»Sa talar en osynlig genius vid var manniska, sa talar

Gud till folken. Ja, hela varldsutvecklingen ar i grunden

ett samtal emellan Gud och varlden . . . Bibeln framstaller

detta ratt begripligt, fast var Herre, sardeles i Gamla
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testamentet, ofta talar pa hebraiska», tillagger hon pa sittl

skamtsamma vis.

I England och Amerika mottogs Morgonvakterna med

mycket storre erkannande an i Sverige. Det tilltalade ame-

rikansk kansla, att en kvinna hade mod att upptrada emolj

en tysk professor.

Fr. Bremer kande sig fa en fast stallning i dessa lander

och hon inbjods fran m&nga hall att komma som hedrad

gast till Amerika, ett land som mer och mer intresserade

henne.

8. Kvinnosaken griper helt,

»Vad som drivit mig fram atl

nu yttra mig i dessa iimtien va

nagot starkare an jag sjiilv, oc

starkare an ord kunnabeskriva.»

Fredrika Bremer.

Hela vintern 1843 lever Fr. Bremer i sin Dagbok;
hon sager till Boklin, att »huvudamnet, som genomteangt

den ar — kvinnans befrielse, icke fran enskilda

band och forhallanden, utan i avseende pa hennes inre i

riktning, hennes medvetande, stallning och stravande i livet.

Jag alskar djupt mitt slakte, detta ord skulle vara ettl

fafangligt om det icke vore sa s a n t, om jag icke vore

vigd vid denna karlek genom det kraftigaste dop man-

niskan kan genomga, sa i smarta som gladje, mitt liv och

allt vad jag ager skall helgas till dess tjanst.»

Hon anar att samhallet forlorat oandligt pa nedhallandet

av kvinnans liv och krafter, och att ingen kan neka, att

k a r 1 e k e n, livet, entusiasmen brinner varmast i kvin-

nans hjarta. »Om nu denna laga vardades ratt», sager hon,

»om den riktades att brinna for stora och adla mal —
vilken impuls skulle ej givas at samhallete hela liv! och

huru valgorande och adel bleve ej hennes verksamhet som
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van, som maka, som moder eller helt enkelt och stort

som — medborgarinna!... fran det jag kande mitt

hjarta, slog det av m e d b o r g e r 1 i g t liv och av en

stor karlek, men hur tvingades det ej ner, vilka usla mal

drevs det ej att klappa for! Och huru bittert... att sa

drivas under sig sjalv . . . Kunde jag dock bliva ett redskap

att forlossa andra! Mina skrifter strava dartill, och jag

kanner, att de maste fa en allt mera bestamd riktning

pa kvinnans emancipation. Jag ville namligen soka

uppkalla inom det allmanna medvetandet just insikten av

det missforhallande jag omtalat, och vikten av den fria

evolutionen inom — livets hjarta. Sa ville jag kalla

kvinnan. (Jag tror att oandligt mycket i denna stund beror

darpa.) Och jag ville bringa henne till medvetande av sitt

varde, sin vikt som manniska, som medborgarinna, och rikta

>mot ett enda stort mal den flamma, som nu brinner sin

for guden, an for avgudar.»

Men har staller svarigheten sig fi'agande: »Kan kvinnan

emanciperas ur sitt bundna, sitt splittrade tillstand, kan

hon bevara entusiasmen for stora mal . . . savida icke hennes

egen position i samhallet kan bli av mer betydelse? Det

offentliga erkannandet av hennes varde genom iagar . .

.

t. ex. ... rattighet for henne att . . . ha sin rost med

(om ock medelbart genom valjande av representanter) i

sitt lands och sitt folks styrelse — detta redan mycket?»

Men hon fragar sig om det ar nog, och om kvinnan i

subjektivt avseende kan utvecklas och foradlas, nar hon

saknar objektiva mal. Man predikar i kyrkorna »den gamla

litanian om kvinnans plikter som maka ochmoder...
detta gores visst aven behov», sager hon, men annu mer

behovligt finner hon att man uppfattade kvinnans hela

liv och hallning ur litet storre synpunkt.

Fr. Bremer skriver till Malla, att hon i sin nyss avslutade

bok har givit en bild av kvinnan med sin splittrade upp-



fit PRfibRlKA BREMER

foskahj sin halva bildning; men hon fruktar, att den kanske

i annat avseende ger bidrag till en riktning som : hon

ogillar. »Men vad skall man gora? Antingen icke skrrffi

romaner eller och lata k a r 1 e k e n taga i dem ut sir

ratt, som det enskilda livets praktblomma! Jag har gjort

det senare . . . men har ej gott samvete . . .» Hon kunc

inte skilja sig fran overtygelaen att man »overvardera

livets passionsblomma» och att hyllningen man agnar de

tander sinnena . i falsk riktning och later clem »soka

denna laga ett liv och en sallhet, som den aldrig ger, utor

pa, korta stunder». Blicken bliindas och »blir slo for livet

dag med den rika varld den belyser». Och hon tycker, at

det vore pa tid att fb'ra miinnislcan in i en hogre karlei

ett storre medvetande. »Men tror du nagon laser romaner,

dar man och kvinna ej sucka och trana for varandra ? . .

.

Men jag kanner, att dar malningen ar sann, blaser en

sinnlig Sirocco 1 darnnder, och den livar och tjusar, och

den lockar och den — duger ej ! . . . Jag skulle bli helt
\

radd och... aldrig skriva en roman mer, om jag ej i

djupet av min sjal horde en ursaktande rost som siiger:

Gud har givit . . . konskarleken. Ingen kan utrota den.

Aterstar att foradla den . . . och upptaga den i den heliga

elden pa vars flamma manniskosjiilen uppstiger till Gud.»

Vid ett annat tillfalle sager Fr. Bremer, att hennes

kvinnor aro inte de som do av karlek, men de som genom

att leva for en ide, for en adel verksamhet besegra hjartats

svagheter, som den »stora Gudens dyrkan skydda for den

lilla gudens skott».

Till H. C. Andersen 2 skriver hon: »Det ar tid pa,

att romanen allt mer gor sig fri fran sina sma karleks-

affarer eller behandlar dem . . . som episoder i den storaj

.

J Het okenvmd.
2 Den danske sagodiktaren.
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romanen av manniskans liv, dar hjalten ar Gud ooh hjaltin-

nan den manskliga sjalen.»

Till Boklin sager hon att hon tycker att romanskrivning

ar »a n d 1 i g br.annvinsbran.ning>> och det vore battre

och renare att vacka intresse for andra karlekar iin kons-

kiirleken och andra intressen an denna karlekslycka. Hon

Eunderar pa att blott skriva sma berattelser, dar man kan

undvara »les grandes passions (de stora lide'.serna). Ack,

de ge ofta blott olycka».

Forfattarinnans romaner blevo emellertid sa hcigt var-

derade, att Svenska akademien 1844 tilldelade henne sin

stora guldmedalj med inskriften Sniile och S m a k; och

direktoren yttrade vid overlamnandet, att det nu var 13

ar sedan akademien lainnat sin uppmuntrande bsloning at

ett ungt sniile, vars forsta forsok »badade en taiang av

ovanligt varde i en art av vitterhet, dar monster hos oss

iinnu saknades*. Han framholl den »sallsynta foreningen

av sniile och lvjarta, skonhet i framstallningen och renhet

i tankesatt, som genomandas hennej T e c k n i n g a r u r

V a r d a g s 1 i v e t, vilka fastat icke blott Sveriges men

Europas uppmarksamhet.» Medaljen gavs som ett erkan-

nande av en fortjanst, som »beframjat den svenska vitter-

hetens namnkunnighet i friimmande l'ander».

Den sa hedrade lorfattarinnan skriver: »Nu har jag

val blivit n a g o t, men kan jag ej bli mer . . . sa ar det

sannerligen alltfor litet for mitt samvetes tillfredsstallande

och for allt det goda jag ront.»

Fr. Bremers bocker hade gjort sa stor lycka i. Amerika

och England, att hon sjalv kallar det »en galenskap». Hon

J'orundrar sig over att detta agt rum i lander, som sjitlva

ha en utbildad romanlitteratur, och glader sig innerligt nar

man skriver, att hennes romaner kasta ljus over hennes

losterland och gora det kant och varderat; hon, som ju i

hela sitt liv tranat efter att »bli nagot for Sverige».

5. — Verdandis srnuskrifter. 260.
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Efter ett tiotal ar blev hon, som vi senare skola se,

genom sin roman, H e r t h a, Sveriges stora kvinnosaks-J

pionjar, kvinnornas frihetshjaltinna, vilkens minne aldrig

;

far do i svenska kvinnohjartan.

9. Demokraten, filantropen och fredsivraren,

»Jag har uppkallat det moderliga
samhallet att karma, tiinka, vevka

mer i stort.s

Fredrika Bremer. 1

Fr. Bremer var frisinnad i politik som i allt annat, och

var darfor missnojd med ett forslag till representations-

forandring, som hon ej fann nog langt gaende. Hon ahorde

debatten i riddarhuset fran Vs 9 pa morgonen till 7 pal

kvallen. Hon fann diskussionen »sakna bade hojd och djup»
,

och var glad at att forslaget foil.

Hon skrev till den konservative Fahlcrantz: »Nar jag]

var femton ar, gick jag ned i koket och predikade jamlik-

het for kokspersonalen . . . Kokerskan, fodd despot overl

kokspigan . . . menade, att jag var galen. Men i denna

' stund . . . ar jag tokig pa samma satt och gUider mig at i

den forbrodring, som jag ser fbrsiggar pa jorden i mang-

faldiga former, och skonjer vetekornet aven dar agnarna

holja det . . . och halsar morgonrodnaden till gemensam-

hetens dag, da, livets skonaste och basta gavor skola bli

gemensamma (kunna agas och njutas av alia) lika val

som varen, som solens ljus, som regnet... Jag kan ej

oroa mig, nar jag ser gamla former sprangas for ideen,

som lever i dem . . . jag tror pa dess forverkligande i . . . en

naturligare gruppering av mansklighetens familjer och slak-

ten, som skall taga ut sin ratt, nar den nya (andliga) folk-

vandringen eller rb'relsen satt sig.»
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Hon sager: ». . . Skall da. kommunismen och sardeles

socialismen ingenting utratta? blott fornekas? Och det fro

av Banning, som de innebara, skall det ej rena sig Iran

agnarna och bara skord for de fattiga klasserna uti en

litet jamnare fordelning av livets lotter ?»

Under arens lopp agnade Fr. Bremer mycken t:d och

arbete at ett stort antal filantropiska foretag. 1843 skrev

lion ett upprop till Sveriges kvinnor att understodja de

s. k. raddningshusen for forsummade barn, och framkastade

en ide, som sedan ledde till uppfostringsanstalten pa,

Galo, namligen att barnen skulle utackorderas pa landet for

att leva ett sunt och arbetsamt liv i enkla och naturliga

forhallanden. Den vasentliga meningen med uppropet anger

hon vara att vacka det moderliga i samhallet till att

»fatta sig sjalv och sin kallelse . . .»

Hon skriver till Malla, att hennes »uppmaning till Sve-

riges kvinnor ar i grunden endast en appell till det religiosa

och medborgerliga sinnet i denna sfar, att vakna och att

verka . . . Min innerliga overtygelse ar; att liar den fral-

sande kraften ar i denna stund nedlagd, och att den borde,

mer an sa sker, har begripas av herrar lagstiftare och genom

borgerlig och politisk befrielse beifrias, goras kraftig i

samhallet.»

Hon anser, att filantroperna ha ratt ». . . giva skall den

rike . . . Han skall verka for att jorden ma, bli lik himmelen

genom rattvis jamlikhet manskorna emellan och upphavande

av de odets nycker, som doma den ena . . . till torftighet,

den andra till valfard.»

Men hon vill att »klokheten skall vara oljan i barm-

hartighetens lampa». »En val ordnad och verksam kom-

munalvard, i vilken fruntimmer iiven fa sin stadgade verk-

samhet, skall sakert mer an nagonting annat tjana att

iverksatta det goda vi alia onska sa i sedernas rening

som i barnens vard och uppfostran . . .»
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Hon hoppas med anledning av flera foreteelser dels ij

Amerika, dels i Schweiz och Tyskland, att en ny opinion

dagaSj da renlevnad hos mannen skall anses vara avsairm

vikt som hos kvinnan. Aven i denna fraga stod Fr. Breme

langt framom sin tid.

Ett foretag, som hon agnade mycken karleksfull on

tanke, var ett hem for fattiga darner, som sett battre daga

begynnelsen till det nuvarande »Pauvres Honteux». Ma

maste forvanas over, hur hon kunde racka till for

ofantligt mycket utover sitt forfattarskap och umgiinge

med sina manga viinner. Hennes hjarta visste inte av

nagra granser. Alia ville hon hjalpa i bade ord och gar-

ning, och det fanns val knappt nagot valgorande foretag ia

Stockholm pa hennes tid, dar inte hon gjorde en storry

insats genom upprop och artiklar i pressen, penningbidragB

eller annat. Bland hennes manga forehavanden var att faB

till stand en pensionsforening lor liirarinnor och en anstalB

for att omhanderta en stor mangd nodstallda barn, vilkas I

foraldrar bortryckts av koleran. Som ordforande i »Fruntim-J

mersforeningen» agnade hon mycken tid at tillsynen avB
dessa barn.

Hon v|rdade sig med sarskild karlek at en forening somB
hon bildat for att besoka fangelserna och far en nyarsdagH

en rorande tacksamhetsdikt av fangar.

Hon skyr intet besvar for att hjalpa och tjana. Sa, t. ex. I

staller hon sig vid dorren i Klara kyrka vid kollektbossan I

for att darigenom oka gavorna till kronprinsessan LovisasJ

sjukvardsanstalt for barn. Och hon foljer med beundransvart I

intresse ett stort antal fattiga av alia aldrar och samhalls-
]

grupper och delar med sig at dem intill yttersta griinsen
j

av sina tillgangar. Hon ar outtrottlig att bevaka de fattigas
j

intressen. Plon tar sig an deras klagomal och gor inlagor J

till myndigheterna, n'ar det vederfars dem nagon oratt, ochi

hennes omtanke foljer de manga skyddslingarna t. o. m. ,
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under de utrikes resorna. Hon ar med ett ord i allra

hogsta grad socialt tjiinande och offervillig.

Fr. Bremer ger i egenskap av ordforande i »Stockholms

Fruntimmersforening» de unga »skyddsmodrarna» goJa rad.

Var morgon skola de saga sig: »Stig upp! Du har stora

ting att leva for.» Hon siiger: »Medan flottorna dana pa,

haven och folken vapna sig, rustande sig till stort krig,

vilja vi fordjupa oss i fredens varv, och stilla i var man

liigga grunden till lyckligare tider.»

Genom dessa fruntimmersforeningar pa manga hall i

Sverige kan Fr. Bremer med all ratt sagas ha varit den,

som gjorde borjan till en landsorganisation av kvinnororelsen

i vart land. Bakom fruntimmersforeningen for barnrvard

sag hon en framtida vidstrackt social verksamhet.

Tanken pa kvinnornas mission i samh'allet och i varlden

viixte alltjiimt och mynnade slutligen ut i en valdig, i

detalj utarbetad plan till en varldsorganisation, ett forbund

mellan jordens alia kvinnor till fredens baframjande. Hon

wander midsommardagen 1854 detta forslag till den engelska

tidningen Times, viss om, att »det valvilliga oah iidelsin-

nade engelska folket» skall vara det mest mottagliga for

iden. Hon vill aven publicera det i flera andra lander.

Hennes forslag framstalldes mitt i en svar krig.stid och

inleddes med foljande ord: »I en tid, da vasterland di'ager

mot osterland i en strid, som hotar att indraga manga av

Europas och Asiens folk, som skall utbreda sig over flera

lander, likt ett stort blodande sar, och mojligen sprida

over hela jorden sina sorgliga verkningar, ryckands mannen

ur sina hem, lamnande tusentals ankor och fadsrlosa barn,

harjande skordarna, brannande staderna, fyllande hospita-

lerna, laggande bojor pa handeln, forsvarande livet for

millioner stilla, idoga familjer, uppeldande alia bittra och

hatfulla passioner — i denna tid ha vi fattat en tanke,

den forhoppning, att genom kvinnorna uppriitta ett freds-
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forbund, omfattande alia jordens lander, for att motverka

krigets onda foljder och med detsamma, under en gemen- i

sam verksamhet i enahanda syftning, bidraga till utveck-

ling av ett valde av frid, valstand och sallhet, fardigt att

utbreda sig over jorden, nar krigets lagor slocknat ocli

liarjningarnas tid ar forbi . . . Vi foresla ett fSrbund . . . i

vilket skiljaktigheterna av sprak, nationalitet, himmelsrreck, M
sedvanjor, kristna bekannelser skola galla som intet i for-

hallande till det mal, det tungomal, den Herre och det hopp, .

som vi ha gemensamma. Vi foresla att darutinnan erkiinna ett
j

gemensamt fosterland, att betrakta oss som en familj, att ;j

riicka varandra hiinderna som systrar . . .»

Hon slutar med att saga: »Sa langt som solen lyser och I

de fria vindarna na, pa jorden, flyga vara fridsbud som J

duvor oss emellan fran land till land, fran stad till stad, 1

ostorda av drabbningarnas dan och fejdens bitterhet, pa A

det varlden m& veta, att fridens och kaxlekens Gud ax 'I

maktigare an krigets ande . . . Var for sig tiro vi svaga

och forma blott litet, men om vi racka varandra hiinderna i

runt om hela jorden . . . skola vi taga jorden i vara armar
]

sasom ett barn ...» *

Ft. Bremer ville forsoning, nagot som redan sjutton

ar tidigare upptog hennes tankar, niir hon skrev till en

van: »Det ordet har framfor annat blivit lagt pa mina

lappar. Mitt liv skall vara en sang om det ordet.»

Med sadana kanslor var det hon tradde fram med sitt

forslag till ett varldsfredsforbund, vilket f. 6. omfat'.ade

all slags valgorenhet eller vad vi numera kalla social

verksamhet.

Grundtanken i Fr. Bremers organisationsplan var att alia I

socialt arbetande kvinnoforeningar i varje land skulls bilda .

en centralforening som stod i forbindelse med och ingick ,

i ett internationellt forbund. Denna tanke kan i stort sett i

sagas vara pa det mest lysande satt genomford av det storaj
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nrillioner kvinnor omfattande kvinnoradet »Inter national

C o u n c i 1 of Women! 1 och med avseende pa striden

for rostratt avensa av den lika stora rostrattsalliansen

International Woman Suffrage Alliance2 och

om ocksa, annu icke i samma utstrackning av den mycket

senare bildade, men dag for dag starkt tillvaxande freds-

foreningen International League for Peace and
Freedom eller ligan for fred och frihet.

Fr. Bremer missraknade sig emellertid pa den engelska

mottagligheten. Visserligen inforde Times artikeln i augusti,

men tog under nagra artighetsbetygelser for den varlds-

beromda forfattarinnan alldeles bestamt avstand fran hela,

forslaget. »Ett kvinnornas varldsforbund skulle endast med-

fora standigt atloje och obehag for dem, som hyllade sig

till det. Man kunde bilda associationer for att bygga jarn-

vagar, for att fa angbat-sforbindelser over oceanen, for

att uppfora statliga klubbhus och hotell o. s. v. Men en

sammanslutning av det slag, som Fr. Bremer onskade,

kunde tidningen inte fatta som annat an en outforbar orim-

lighet, en illusion av en alskvard entusiast, nagot som skulle

vara rent av skadligt, Kostnaderna for de foreslagna, arliga

rapporterna och administrationen skulle bli ooverkomligt

stora o. s. v. Times ansag kvinnornas inflytande i varlden

vara granslost; man hade modrar, hustrur, systrar, dottrar

att tacka for snart sagt varje minsta grand av verklig

lyoka man upplevde fran vaggan till graven. Vid sjukdom

och all olycka var kvinnan till hands med barmhartighet i

h jar tat, men hon skulle lamnas i fred att sjalv valja lore-

malet for sin sympati och halla sig inom sitt hem. En

barmhartighetsbataljon skulle forfelas. Och om kvinnorna

organiserade sig i filantropiska foreningar, vad bleve det

da, av hemmen?»

f7 ' Se Verdandiskriften n:r 241.

r
„

2 Se Verdandiskrifterna n:r 228, 329, 230.
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Trettiofyra at senare bildades emellertid det forsta varlds-

forbundet for kvinnor i Washington1
. Sa hastigt hade samma

tanke uppstatt och mognat aven hos amerikanska kvinnor'

trots allt foregaende oforstaende och lorlojligande i pressenjj

Och redan tva ar efter Times' overlagsna fordomande

all organiserad karleksverksamhet holh den forsta inter

nationella valgorenhetskongressen i Bryssel, till viiken Pr.i

Bremer var den enda inbjudna kvinnan.

I Sverige atergavs Fr. Bremers artikel i Times utan

kommentar. Tngen tyckes da ha uppfattat den gigantiska
\

tanken. Den blev t. o. m. kallad »tokeri». Hennes viinner

begravde den heist i tysthet. Inte ens hennes eljest sa>

forstaende levnadstecknare S. L—d Adler sp arr e och

S i g r i d Leijonhufvud namna nagot om saken i sin

stora biografiska studie. Ingen forstod forslagets ofantligt

stora betydelse och inte heller behovet eller mojligheten

av dess genomforande.

0. Langresorna borja.

» Li vets rikedom oversviinirr ar raig

ofta sa att det nastan ar en anges
— allt ilr sa djupt, sa oandligt.»

• Fredrika Bremer.

Med aren levde Fr. Bremer mer och mer pa resande fot

aldrig for nojes skull, utan i det bestamda syfte att dela

med sig av allt hon ser och erfar. Pa, fyrtiotalet gor lion

stora resor i Dalarne, till »midnattssolens land», till Tys

land och Holland m. m. Och varje resa efterlamnar en bok,

Hennes langtan till Amerika hade med aren alltjamt

tillvaxt. Lange hade hon varit ivrigt inbjuden att komma

(lit, och vikingasinnet, som mer eller mindre slumrande

1 Se Verdandiskriften n:r 241,
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alltid funnits hos henne, brot nu fram till bsslutet att resa

(lit. Pa vagen ut hosten 1848 vill hon gora ett efterlangtat

besok i Kopinge prastgard hos vannen Boklin. Hon ber

att fa bli mottagen som en syster, som vill deli deras var-

dagsliv, och sager: »Jag tror ej, att det finnes nagon,

som har mindre behov av vad man kallar lyx an jag, och

mera ringaktning for livets overflodigheter . . . Ett litet eget

rum, dar jag kan vara ostord, sa enkelt mbblerat som moj-

ligt, ar vad jag alskar och 6nskar.»

Hon glader sig att fa, lasa och tanka tillsammans med

sin van och alt med honom och hans hustru som sina

glister fa besoka Danmark .

Hur stort varde Boklin a sin sida satte pa ett besok av

Fr. Bremer, forstar man nar man erfar, att nar ritningen

till det nya prastgardsbygget gjordes, si inreddes ett rum

bredvid hans bibliotek enkom at Fredrika. Det kallades

»Fredrikas rum», och fick aldrig begagnas annat an av

Fredrika, fastan hon sa sallan kom dit.

Boklins adjunkt sager, att nar Fredrika kom »fick hela

lillvarelsen i prastgarden en lyftning sa hog, som tankarnas

och kanslornas spannkraft talde». Och han prisar henne=

)-okonstlade och behagliga umgangelse».

Efter en manads besok i Kopinge foljdes de bada van-

nerna till Kopenhamn, dar den ryktbara forfattarinnan snart

var inforlivad med den larda och vittra varlden, dar hon

introducerades av H. C. Andersen med vilken hon sedan

Hinge statt i vanskaplig korrespondens.

Oehlensch lager uppsoker henne och fysikern

r s t e d kommer och talar ingaende om sina naturveten-

skapliga skrifter, och skriver senare till henne, att hsnnes

tvivel och invandningar hade tvingat honom alt underkasta

sina tankar om olyckorna, smartan, det fula ett fornyat 6ver-

vjigande och behandling i nya riktningar. Deras samtal ver-

kade befruktande pa honom, sager han. Och Fr. Bremer
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njuter av, att Orsted forstod hennes langtan till den nya

varlden, den enda som gjort det.

Hon kommer aven ratt nara den varmhjartade ankedrott-

ning Caroline A m a 1 i e, till vilken hon lovar skriva

brev fran Amerika. Hon beskriver hennes julbjudning p§

en asyl for fattiga barn, dar hon med »moderlig huldhet»

tog sig an sina manga sma skyddslingar. Vid ankedrottnin-

gens sida stod »den gamle harlige Grundt'vig1 med vitt

har, men ungdomlig eld».

Bekantskapen med denne store apostel ar henne dyrbar.

»Sent har jag kommit i beroring med honom», skriver hon, ',

»men denna beroring var av magnetisk natur.» Hon hade

ett par timmars samtal med honom, da han talade »i en

anda och pa ett satt, som val kunde ha varit de gamle

profeters, omsom med lagande innerlighet omsom i pole-

misk vrede . . . Grundtvig ar en skon gammal man . . . ogo-

nens flammande blic-k, full av en dunkel glod . . . gor ett^

intryck, som ej ratt glommes.»

Aven Kierkegaard och H e i b e r g hora till hennes

niirmare bekantskapskrets likasom balettmastarefilosofen

Bournonville, som har »verkligen adla syften for sin

i

konst och tillika ar den alskvardaste familjefader». Hos

H a r t m a n far hon hora musik och far, som hon sager,

smalta, leva upp, grata i sorg och salighet under ' tonernas

makt, medan ogat vilar i frid pa den glans av skonhet

och harmoni, av vilken familjelivet och hemmet ha sitti

solsken.

Hon besoker Ingemann 14 dagar pa, Soro, dar hon

»levde kostligt med sjal och ande».

Hon var lycklig at att nu lara kanna Danmark, ty som

hon skrev till Martensen: »Sedan min forsta barndom

levde hos mig en stark aning om den skandinaviska Nordens

inre storhet och betydelse. Den har sedan vuxit till begrepp

,

: Historiker, skald och biskop.
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och omfattning . . . Det har blivit mig en glad visshet, att

det ar fran Nordens hem som fornyelsen skall utga over

varlden.»

Hon skriver om det rorliga liv hon for i Kopenhamn,

som haft ett »bestamt viilgorande inflytande», och hon

vill darfor ej klaga over »ytterligheterna av fullkomlig

enslighet och oversvamning av folk och tillfalligheter».

Hon gor t. o. m. sjiilv sma supeer och roliga tillstall-

ningar. H. C. Andersen berattar, att nar han skulle resa till

Sverige — f. o. lastad med hennes introduktionsbrev till

frams'taende pefsoner — gjorde hon en avs-kedsfest for

honom med utkladning och deklamation. I sin bok L i v e t i

Nor den skildrar Fr. Bremer sallskapslivet i det datida

Kopenhamn. Hon trivs utomordentligt val i sin danska om-

givning och ar lycklig at att se det danska folket inn© i

en andlig vartid», da det inre livet liksom spr'anger sina

holjen och blommar fram med makt».

Men sa morknar det pa den politiska horisonten —
rykten om krig flyga omkring — och snart bryter kriget

ut i april 1849. Hon lever med i spanningen fran dag till

dag och skildrar sorgen over nederlaget vid Eckenforde
med pafoljande tillstromning av frivilliga. Nar sedan segern

vunnits vid Fredericia gripes hon av den allmiinna han-

forelsen. »Det var fortjusande, det var berusande att vara

i Kopenhamn vid denna segerstund», skriver hon.

Redan 1845 hade hon skrivit till Boklin, att hon ur den

nya varldens hem vill hamta en ljusblick over den nya

varldsbildningens ode ?>,...-. det ar dess kvinnor jag vill

Era kanna . . . Ty jag har ock mitt Utopia for statsliv'et,

och det ar huvudsakligen byggt pa, kvinnans befrielse och

upphojelse genom lag och samhallsanda till sin ratta, mansk-

liga standpunkt. Hon ar ju modern i samhiillslivet, hon

ammar manskligheten vid sitt brost. 0! fyll detta brost
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med ctt stort medvetande, med adla syften ocli intressefl

och de skola med karleken och modersmjolken ingjutas

i det unga slaktets liv. Upplyft kvinnan, och hon skall

upplyfta manskligheten . . . Hon ar ju livets hjarta, elden,

karleken! Lat da, den eld, som hon fick av himmelen,

brinna pa rena och hoga jordiska altaren, pa fadernes-

landets och medborgerliga intressenas — icke b 1 o 1 1 for

familjen — giv den adla naringsamnen, och den skall

varma och uppliva manskligheten i stallet att, sasom mem

endels nu, fladdra bort i egoistiska riktningar eller do

brist pa naring.» Det var drommar i denna riktning hoi

hoppades fa se omsatta till verklighet i Amerika.

Innan hon slutligen ger sig av, stammer hon mote ps

sommaren 1849 med den alskade system Agathe for at

fa saga henne iinnu ett farval. Avskedet och skilsmassjS

var smartsam for dem bada, och hon lovar att skriv;

dagboksbrev till sin sysler.

Nar hon sedan pa hosten sitter och viintar pa angaren,

som skall fora henne over till London, skriver hon till

Boklin: >;Eja, vore jag dar, och sa pa det stora havet

och sa i den Nya varlden. Min sjal langtar att kampa med

stora ting och tankar. De blott fralsa fr&n de sma. Och'

jag hatar de sma. Nu vill jag fara och se manniskan i

den Nya varlden, men jag far icke blott for att se henne,

utan aven pi det den nya manniskan i mig, i tankar och

vilja ma friare utveckla sina vingar, komraa till ett med-

vetande, som den ej kan vinna under gamla forhallanden

hemma.»

Till Boklin skriver hon, att hennes vistelse i Kopen-

hamn varit henne av storsta varde for en blivande jam-

lorelse mellan gamla och nya varlden. I Amerika vill

hon med egna ogon se »tillstandet och individerna i det 1

land, till vars politiska och sociala former de europeiska

allt mer tendera . . . Den nya varldens behandling av kvin-
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nan ar ett stort och adelt drag i dess liv, som later mig

hoppas mycket for dess kommande slakten, och over detta

ville jag ha gjort mina betraktelser pa, ort och stallei»

Hon styr forst farden till England, for att som hon

sager lara kanna modern, innan hon gor bekantskap med

dottern; men detta forsta mote med England blev ej sa

gynnsamt, som man kunde vanta. Hon forfaras dar genast

av den nod hon sag: ». . . pa tio minuters enslig vandring

pa gatorna i Hull sag jag tiodubbelt mera nod, an jag

sett under tio manaders vistelse i Danmark.» Aven i London

skrammer henne »nodens Medusahuvud». Koleran rasade och

alia som kunde, hade flytt fran staden. Endast utmarglade,

spoklika gestalter syntes till. Men hon far dock tilltalle

att beundra den stora manniskokarlek, som forstatt, att

ta de materiella krafterna i sin tjanst och resa upp sjunkna

folkklasser. Och hos vannerna H o w i 1

1

1

har hon haft ett

kjirt hem.

Uppehallet i England blev emellertid ej langvarigt denna

gang. Snart var hon ute pa Atlanten, och val framkommen

mottes hon av valkomnande hem, fran det hon satte foten

pa, amerikansk jord. Och hon kunde ej ens hinna ta emot

alia, som ville besoka henne. Hon skakade hand med 70—SO

personer om dagen.

Med stora forvantningar reste Fr. Bremer till Amerika,

men man kan andock saga, att de i stort sett overtraffades

av vad hon sag och erfor.

Bland de -manga framstaende personer hon lar kanna

star diktaren Waldo Emerson kanske hogst. Honsager:

;>Denne foraktare av det ofullkomliga, det laga och

lilla, denne fordrare av fullkomlighet hos manniskan, har

for mig en tjuskraft i sina skrifter, som ar nastan

1 Mrs Mary Howitt, en av Euglands da mest lasta forfattarinnor

ich Bversattarinna av Fredrika Bremers bocker.
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magisk . . . jag tycker mig vaxa storre av hans storhet, i

starkare av hans styrka, och jag andas en hoglandsluft ij

hans varld, som ar mig obeskrivligt forfriskande.» Hon!

kallar honom »en av de mest betydande och adlaste naturer]

jag sett i nagot land, en hedning och pantheist predikande]

Stoicismen, men den hogsta och adlaste.»

Den store folkuppfostraren och skolreformatorn Horace!
Manns ihardiga kampakraft och entusiasm beundrar hon,

heist hans skolreform omfattar iiven kvinnokonet och sstiiller

kvinnan i bredd med mannen som det unga slaktets

lararinna».

Den beromde diktaren Longfellow hor aven till hen

nes bekanta. Han later modellera hennes fina lilla hand

till minne av henne.

Det unga Amerika kampar enligt Fr. Bremers uppfatt

ning huvudsakligen for foljande fordringar pa manniskan

och samhallet: Varje individ skall vara sannfardig i si:

egendomlighet och handla enligt sin overtygelse. Det ge

ingen dygd for det ena konet, som icke ar dygd aven fo;

det andra. Mannen skola i renhet i seder och skick komma

upp till kvinnans renhet. Kvinnan skall ha lika tillfalle

som mannen till den hogsta utveckling i intelligens m.

och samma ratt till frihet och sallhetens sokande som han

AUt arbete ar i sig sjalvt hederligt och skall batrakta

sa. I samhallet skall rada den jamlikhet som jamnar uppat.

Manniskan skall bli god och rattvis genom god och rattvis

behandling. Samhallet skall ge varje sin -medlem basta

mojliga tillfalle att utveckla sin formaga och att komma

i besittning av sina manskliga rattigheter. Detta sker genom

lagar, som undanroja alia hammande hinder.

Hon horde en lagstiftare saga: »0m jag hade att valja

mellan att ge uppfostran at antingen mannerna eller kvin-

norna i ett land sa — lamnar jag mannerna och begynner
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med kvinnorna.» Men hon anser att: »Allt for alia ar

samhallets sanna mal» i Amerika.

Nar den amerikanske mannen star som hogst, finner hon

honom utmarka sig for renhet i avsikt, bestamdhet i vilja,

energi i handling, enkelhet och mildhet i satt och vasen,

vartill kommer nagot omt och ridderligt i forhallande till

kvinnan. I var kvinna vordar han sin mor.

Idealet av en amerikanska sager hon visa sjalvstandighet

i karaktar och mildhet i sattet. Mannen vill, att hustrun

skall ha sin egen vilja i hemmet och alskar att folja den.

Hon citerar en ung man som yttrade: »Jag hoppas att min

hustru skall ha sin egen vilja . . . och har hon det inte,

sa skall jag lara henne det.»

I brev till ankedrottning Caroline Amalie prisar Ft.

Bremer det amerikanska hemmet i foljande ord: »Alla heliga

kanslor, som pryda manskligheten fostras dar . . . Den ame-

rikanska mannen ar den go da maken, par excel-

lence, och bans lag ar att i hemmet lata kvinnan stifta

lag. H o n, lamnad att fritt utveckla sin varld, sallan mot-

sagd, aldrig tvmigen, ar vanligen . . . mild, huslig, karleks-

full. Och fran Osterhavet och till Missisippi, fran Minnesota

till Cuba sag jag, i Vasterlandet, ingenting mer skont och

nara fullkomligheten an — den moderliga kvinna n.»

Men hon har ett ord otalt med kvinnorna, i synnerhet

de unga, den medborgerliga kvinnan ar annu ej fallt vaken.

»Kvinnan slumrar annu har, liksom i Europa, inlullad av

den lilla rosten och av mannernas svaghet for konet.

Hon hor ej den stora rosten, som kallar henne att panytt-

foda varlden i en hogre och renare anda.»

Fr. Bremer hade amnat stanna hogst ett ar i Amerika,

men da hennes resor utstracktes over en mangd stater bade

vaster- och soderut och hon overallt var hon kom mottogs

med oppna armar i gastfria hem, sa, forlangdes den laro-

rika farden . annu ett ar. Hon besoker alia delar av
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lander, beundrar skonheten i tropiskt underbara nejder, gor

oerhort anstrangande farder pa obanade vagar for

studera nybyggarnas och de for henne osympatiska india

nernas liv i yttersta vastern. I sydstaterna undsrsoker he

slavarnas forhallanden och bevistar en upprSrande auktic

pa slavar. Negrerna vunno hennes hjarta. Hon tilltalas

deras munterhet och barnslighet och av deras siinger

I Washington hor hon pa kongressens forhandlingar das

efter dag, och hon gar pa. moten dar de beromda abolitio-*]

nisterna 1
- Lucie Stone och Lucretia Mott ;

tula.

Hon beser en ritakademi for flickor och glads at att

den oppnar en ljus franitid for manga medellosa, och hon

ar fortjust &t en medicinsk laroanstalt for kvinnor i Phila-

delphia, bildad pa initiativ av Amerikas forsta kvinnlga

lakare, Elizabeth B 1 a c k w e 1 1. I det hela finner hon

undervisningsanstalterna i Amerika sta hogt over d3 euro-

!

peiska.

Men forst och sist ar det dock hemmen hon studerar.l

Hon skriver till Boklin, att ingenstans brinner elden pa

hemmets hard klarare eller vardas av renare hander tin dar.

Hon bevistade en sammankomst som Channing3 anordnat

»till besinnande av kvinnans sociala stallning, dess brister,
]

de lidanden de valla och medlen att avhjalpa dem». Denna

sammankomst var en forberedelse till en Womens rights

convention, som hon eget nog ej bevistade, emedan honl

icke ville uppskjuta sin hemresa. Och dock voro dessa moten

inledningen till den stora kvinnorore'.se som sedan spritt

sig over hela varldea '•

Hon vander i stallet hemat och tar vagen over England,

dar hon glads att finna arbetarrorelsen i »full begynnelse».
'

Det fjarde standets framtradande och »associationsiden» in-

1 Motst&ndare till slaveri.
8 Se Verdandiskriften N:o 230.
•'' Framstaende prilst, kallad »nnitarienui3 lielgon».
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tressera henne hogeligen. Den socialistiska rorelsen i Eng-

land finner hon vila pa saker grund. Nu gor London ett

helt annat intryck pa henne. Staden ar full av folk fran

alia lander, som bese en varldsutstallning.

Aven har finner -hon gastfria hem och uppsokes av

utlandska ryktbarheter fran skilda hall. Hon gor aven besok

pa landet, dar hon pa nara hall studerar lantbefolkningens

liv. Och hon far manga vanner, med vilka hon sedan

brevvaxlar, bland dem de beromda romanforfattarna Char-

les Kingsley och mrs Elizabeth Gaskell.

Nu far hon hem pa senhosten 1851. Vid hemkomsten

traffas hon ovantat av den stora sorgen att ha forlorat

sin syster Agathe, »henne som hon alskade me3t av alia

pa ]'orden», »sangen och solen i hemmete. Hon blir djupt

nedslagen och kanner i det hela som vore det nagot dott

i Sverige. »K61den och naturens armod aro dock hammande

krafter, som knappt kunna 6vervinnas!» skriver hon.

Men hon skymtar iiven i Sverige en borjan till arbetare-

organisation — »nog till att begynna grundlaget till sjalv-

styrelse inom dessa klasser», och sager att »svensken maste

utveckla sig med andra folk och i levande samband med

dessa», om det ej skall bli en enstoring i ett samman-

fallande hus. Hon begar ej, att Sverige skall ha Englands

och Amerikas allmanna anda och liv, men vill att det

skall kunna tavla med Danmark och Norge och ej sta

langst tillbaka av systerrikena pa »det manskliga fort-

skridandets vag . . . Men — battre tider skola komma iiven

for oss», tillagger hon.

Hade hon ej haft sina rika minnen fran Vasterlandet

och sitt stora hopp for mansklighetens utveckling, sa hade

denna tid hemma varit henne svar att utharda, skriver hon

niista ar till Boklin. Hon har visserligen funnit manga

forbattringar i Sverige i mindre ting, men intet stortgemen-

0. — Yerdandis smfiskrifter 2IS0,
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samt stravande for stora ting; och det har kostat pa henne

att marka.

Hon far emellertid stora uppgifter att fylla, forst att

i fyra ar agna sig at varden av sin sjuka och under da]

tva, sista aren slagrorda, taligt lidande och milda mor, somJ

blir henne mer och mer kar ju aldre hon blir, och darnast

att utova en omfattande och rastlos valgorenhetsverksam-

het av manga slag. Vad h-on sett och lart i Amerika vill

hon fora fram i Sverige. Hon har saledes mycket yttreJ

arbete samtidigt med en intensiv och rik forfattareverk-
j

samhet.

En resa till Eyssland och Sibirien leker henne i hagen,

Hon var inbjuden dit av en rysk furstinna, och hon studerar

stora verk om denne »Minotaurus, som ligger i oster om

oss, tyst ruvande *pa rov, slukande manniskor! Ryssland

har visat, att det har vulkaniska amnen av frihetskarlek

och rattsinne glodande under berget, som betacker de^sl

statskropp». Hon skriver till Ingemann om sin langtan att]

lara kanna detta stora stillhetsliv i kontrast till vasterlandet,

och han skamtar tillbaka om hennes amerikanska och asia-

tiska sjumilastovlar.

Hennes stora arbete H e m m e n i n y a v a, r 1 d e n ut-

kom 1853—54 och oversattes genast till fern sprak. Det I

mottogs med uppmarksamhet och lovord i de frammande

landerna. E. Laboulaye sager att lasningen av de .400

sidorna' varit en »intim konversation, i vilken denna bsund-

ransviirda kvinna latit mig se alia sin sjals skonheter,

alia sitt hjartas finaste kanslor och alia sitt snilles storr ]

heter och svagheter». < I

I Amerika blev dock forfattarinnans bestamda stallning

i slavfragan en stotesten for slaveriets manga foresprakare.

Detta hade hon forutsett, men betraktade som en ofran-

komlig plikt att uttala sin mening. Hon ville i sin man '

ta del i striden for slaveriets upphiivande.
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Boklin skriver, att genom hennes bok liar Amerika korn-

mit oss narmare an genom alia angskepp och telegrafer.

»Den nya varldens penater kunde ingen se och teckna sasom

du», sager han, ocli tackar Gud for hennes val utforda varv.

Bakom och under allt detta arbete gloder dock standigt

tanken pa kvinnans frigorelse. Allt oftare beror hon denna

fraga i sina brev. Hon skriver till Sven Hedlund 1 den

7 febr. 1854: »Vad vara ogifta kvinnor i Sverige, bade

yngre och aldre, annu i allmanhet storligen behova ar

—

frihet och ett starkt medvetande om dess varde samt om

deras egen formaga att bruka den ... I allt vad jag skrivit

har jag nagot arbetat darfor, men jag hoppas att innan

jag dor skall mitt arbete giva ett mera helt resultat. Jag

skall harefter mera koncentrera mina krafter darpa, mera

uteslutande leva darfor.

»

Och hon sager att om hon forvarvat nagot vasentligt

genom sitt vistande bland starka och kiimpande andar i

andra lander, sa, ville hon hoppas, att det var ett modigare

sinne att tala lor den sanning hon erkant och ville tjana,

och hon amnade »bara vad hon maste bara av inskrankta

och fordomsfulla andar eller av adla men annorlunda tan-

kande sinnen».

»Mitt hopp for Amerikas framtid och for dess nya
liv», sager hon, »det vilar egentligen pa en rorelse dar

av ny men epokberedande art — den vilar pa kvinnans

nya betydelse och liv i staten da hon lyckats att tillkampa

sig den. Rorelsen ar begynd, pa adelt vis, med stort

medvetande av adla kvinnor och understodes av de adlaste

man.»

1 Hedaktor av Goteborgs Handels- och Sjofartstidning.
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11. Hertha blir till.

> . . . i delta bar jag fciljt mitt

medvetandes, mitt samvetos in-

givelse, och jag kanner, att Gud
viilsignat mig dari.»

Fredrika Bremer.

Efter sin mors dod 1855 skriver Fr. Bremer, att hemmet-

nu ar tyst och hon sjalv f ullt fri att gora som henne

lyster, men hon vet knappt, om det skall kannas som enl

lattnad eller som en borda: »Ingen mer glader sig at mini

gladje, sorjer over min sorg sa, som de nara och karaj

bortgangna.» Alia de som hon alskat mest aro nu borta

utom en, och han ar »langt, langt borta».

Till honom skriver hon, att hennes liv nu maste bla

enklare i det ekonomiska. »F6dd i valstand och till vafl

stand har jag dock aldrig brytt mig darom, alltid alskat

det tarvliga och lilla i yttre villkor; jag skall darfor ej

heller nu sakna, att jag harefter har .foga mer an det

nodvandiga.»

Nu agnar hon sig at utformandet av den roman, hon

sa lange burit inom sig, Hertha eller en sjalaj

h i s t o r i a. Hon kallar Hertha en tragisk gestalt av en

kvinna med stora krafter och en ljustorstande sjal i den

tranga luft och ljuslosa varld, som vara lagar och vartl

samhalle berett henne.

Den 19 febr. 1856 skriver hon till Boklin: »I gar

under den skonaste solnedgang, som anda till dess sista

strale upplyste mitt rum, avslutade jag min Hertha vars

sista ord aro:

Jag lyfter mina hiinder

upp till Guds berg och hus.
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Och jag tackar Gud for ett verk, som med alia dess

brister oph ojamnheter dock ar det mest betydande, mest

sanwetsfulla, som jag annu skrivit, det enda kanske . .

.

som bar inom sig ett framtids-, ett evighetsfro. Dock ha

de andra i mangen ton och bild varit forberedelser till

detta. Men i detta har jag foljt mitt medvetandes, mitfc

samvetes ingivelse, och jag kanner, att Gud valsignat mig

dari. Jag behover detta stod, ty mycket rop emot mig

skall denna bok uppvacka.»

Hon skriver senare till Boklin: »Mycket i den boken

kommer att ogillas, men mycket dar kommer att uppkalla

fragor, som tala att tanka pa, och kommer kanske (ja,

jag hoppas det) att medfora en befrielse for de bundna

sjalarna i mitt land . . . Scisom Eva var Guds sista ord till

jorden, sa skall hennes fullt vaknade samvete, hennes i

Christo nyinvigda liv, ge det jordiska livet dess sista

forklaring . . . Emedan det kvinnliga samvetet ar det mest

iilskande, har det r a 1 1 att bliva hort som v i 1 1 n e om

sanningen.s

Fr. Bremer sager, att Herthas klagan och kval ar hennes

egen sjalserfarenhet och att H e r t h a ar hennes forsta,

men ej sista ord i hennes irihetskamp for sitt kon. Vissa

brister i boken anser hon harrora av, att kommunala goro-

mal upptagit tid och tankar, sa att arbetet med den fatt

stA efter. Men sa skulle det ej fa bli harefter. Hon talar

ofta om den blivande romanen A u r o r a, som tyvarr aklrig

sag dagens ljus, och hon skriver till Boklin: »Det ar en

Ijuv, gudomlig nodvandighet daruti, min van, att jag sa

maste komma till dig med vacl som djupast rorer sig hos

mig. Daribland aro nu tankarna over medlen till kvinnans

inforande i en region av livet, som tillhorer henne av

Gud och naturen, men varifran hgar och samhallsordningar

hittills uteslutit henne, synnerligen i vart land. Det ar

min djupa tro, grundad i min erfarenhet som i mina iakt-
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tagelser over livet och manniskonaturen, att hon utan denna 1

invigning, utan att taga i besittning denna sin egendom, I

sitt gudomliga arv, aldrig kommer att aga fullt sig sjalv I

eller att utova den makt som inflybande, som moralisk

inspiration, vartill hon genom sin andliga natur ar kaliad. I

Sjalvmedvetande, sjalvansvarighet i hogsta

mening bli henne darforutan frammande, och da lion (i

enskilda personer) vinner dem, ar det mera genom handels9

och lycktraff an genom normal utveckling till ett klartl

insett mal. Min H e r t h a driver donna lara . . . Varfor I

jag begynt min samhallslara for de unga flickorna medl

framhallande av det moraliska samvetets skonhet och ratt,l

ar emedan jag anser, att kvinnan har i dettas styrka etffl

foretrade, en gava, vars varde och betydelse hon ickel

fullt kanner, men maste lara kanna for att bli fullt vad

— Gud vill, for att bli den fullt fardiga manniskan som

kvinna. Denna rena kalla maste bringas i dagen och befrias

fran grumlande hinder, pa det den ma klart aterge det]

himmelskas bild, ty dartill blev hon skapad . . . Gud har

givit henne i detta samvete, i den djupa kanslan for idealet, 1

for harmonien en kompass, som hon ar berattigad att

folja, endast att hon gor det samvetsgrant. Jag vet hurul

du, olika med de fiesta man, respekterar denna samvetets

clairvoyance . . . Hertha gar icke liingre i sin reformerand9

verksamhet an till dessa antydningar och i sin fordran p&

full medborgerlig frihet for sitt kon samt till uppfostran

i likhet med mannerna.»

Hon skriver till Boklin om Hertha, att hon niippe-

ligen vantar nad for denna bok av nagon svensk man, menl

skulle det vara av nagon, sa vore det av honom.

Anfalien pa Hertha blevo ytterligt haftiga. En lang-

varig tidningsstrid uppkom, dar hetsiga motstandare mottes

av varma forsvarare.

Fr. Bremer skriver till fru S v e d b o m, att hon inte for-
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vanas over anfallen pa sin Hertha. De ha varit mig i

alio vantade. Vad som varit mig ovantat och som pa satt

och vis forvanat mig, ar den egna, underliga gladje-

kansla, som jag erfarit darav; jag vet mig aldrig erfarit

nagot dylikt! Det har varit som en osynlig makt tagit

mig vid handen, och lyftat mig . . . F5r mycket gott ville

jag ej ha undvarit denna inre erfarenhet. Kanslan av att

veta mig ha skrivit icke for att behaga m'anniskor, nej

i fullt vetande att misshaga de fiesta, att adraga mig bitter-

het och ovett; att ha darvid lytt patryckningen av ett

markligt inre bud och ej fragat efter nagot annat, forklarar

till en del, men ej helt, denna kansla av frihet och frojd . .

.

Bifall eller tadel skall foga rora mig mer, det ar forbi

darmed, endast att vara trogen den inre rosten i stort

och i smatt, Blott av den far jag harefter taga straff eller

beloning.»

Det ar larorikt att iaktta gangen av det genombrott i

allraanna tankesattet, som boken medforde. Den var full-

komligt revolutionerande. En av de ettrigaste motstandarne

ar Herman Bjursten. Han menar, att den grund-

ligare allmanbildning, som kunde vara onskvard for kvin-

nan, borde ej utstrackas utover religion, historia och vitter-

het. Det var »hojden av galenskap» att som forfattarinnan i

H e r t h a s »hogskola» vilja bibringa flickor samma kun-

skaper som gossar och att lata /dem valja yrke och

levnadsbana. »Naturens bok synes numera for denna for-

fattarinna vara en tillsluten skrift», sager han.

Det mest anstotliga i boken var emellertid, att Fr. Bremer

latit sin hjaltinna skota en ung, for henne obekant, mans

knaskada och dag efter dag sitta vid den sangliggandes

badd. »Om det varit fraga om f o t e n, skulle jag ej sagt

sa, mycket om det», sager han, »men — kniiet — det ar

i sanning for langt ganget.» Och att forfattarinnan ej nojer
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sig med ett sarforband utan vill tillata kvinnor msdicinska
|

studier, det ansags upprorande.

En insandare skriver, att »varenda gymnasist grinar,

varenda pensionsflicka ler fornamt och medlidsamt, blotw

man namner Fredrika Bremer.* Anfallen gjordes f. 6.

delvis aven personliga och ratt gemena.

Forfattarinnan fonitsag denna storm av han och ovilja,

men var viss om sanningen i de ideer hon framstallt, och

ville taligt vanta pa deras mognad i sinnena. Och denna

intradde mycket snabbare, an Fr. Bremer med all sin

optimism kunnat ana eller dromma om.

Smaningom har den ena iden efter den andra, som FtJ

Bremer uttalat i denna bok, blivit genomford, men annu ater-

star mycket, innan kvinnorna uppna allt det hon eCter-

stravade for dem bade i lagar och uppfattning och fram-

for allt inom deras egen inre utveckling och ansvarskansla.

H e r t h a var frukten av en bitter rot, sager hon, och

det hade kostat henne mycken inre angest att skriva den;

men hon hade kant kallelse att gora det och angrade det
\

aldrig.

12, Fem^rsresan,

»To.raten till sanningen iir

mitt livs starkaste torst.» ,

Fredrika Bremer.

Fr. Bremer reste nagra manader fore Herthas publi-

kation till Schweiz, dels for att franvarande rida ut den

vantade stormen i hemlandet och dels for att studera fry

kyrkan dar. Sarskilt hade hon kant sig dragen till den .'.

reformerta teologen V i n e t s skola och fiingslats av hans

uppfattning av samvetet som det centrala hos miinniskan

och av dess overhoghet over kyrkliga former samt attl

»karleken fattad som p r i n c i p skall panyttfoda icke blott
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livet utan vetenskapen»; och lion hoppas att genom att

sedan redogora for vad hon funnit kunna bli till nytta

for det religiosa tankandet i Sverige.

Pa inbjudan av den belgiske generaldirektoren for fan-

gelser och valgorenhetsinrattningar att delta i en filantro-

pisk kongress i Bryssel, for hon dit. Hon, den enda in-

bjudna kvinnan och den enda kvinnliga deltagaren i hela

motet, var ombedd att tala, men skrev i stallet ett litet

foredrag med uppmaning till en battre uppfostran for de

fattiga klasserna, vilket upplastes av en man. Det mottogs

med bifallsrop, och kongressen beslot en tacksamhetsadress

till Fr. Bremer for att hon velat bevista dess moten.

Hon besokte kung Leopold I, som hade last alia

hennes skrifter. Hon hade ett tre timmars langt samtal

om sina filantropiska stravanden med denne for sadana

sporsmal intresserade man. Allt detta skedde kort innan

man i Sverige hanande talade om hennes filantropi som

ett lojligt fantasteri.

Atervagen till Schweiz tar hon over Paris, dar hon

tycker sig se damoklessvardet vila over Frankrikes huvud.

Mest intresserar henne den evangeliska kyrkan. Hon fort-

satter sedan i Lausanne de religiosa studierna, och vad

hon erfar meddelar hon Boklin. Behallningen av schweizer-

vistelsen sager hon vara vissheten, att det fornuftiga sam-

vetet var trons »ursprungskalla». Sokandet efter friare for-

mer och mera verksamt andligt liv tror hon vara sett

akta barn av samvetets.

Hon skriver att hon besinnar samvetets ratt i livets

grundfragor: »Jag tror, att det ax tid pa att dess rost,

mer an hittills, blir lyssnad till, och att uppenbarelsen

dar matte fa ratt att tala da man vill bestamma manniskans

forhallande till Gud, varlden och naturen.s

Nar hon senare sander Boklin Livet i gamlavarl-
d e n, skriver hon att han i delen over Schweiz skall se
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att hon ej overensstammer med honom i vissa kyrkliga

fragor. »En lang erfarenhet av den likgiltighet och latt

sinnighet, som uppkommer i det religiosa livet inom etl

land, i vilket en statskyrka ensam rader . . . och asynen

av det religiosa livet och den allvarliga kyrklighet som

rader i lander, dar kyrka och stat aro skilda . . . havai

gjort mig till avgjord anhiingare av religionsfriheten. Jagj

tror, aven pa, detta gebit maste vi ta friheten med allaJ

dess vador eller forirrelser, och sakra om sanningens slut-

liga seger icke arbeta for denna annat an pa, over tygels ens
j

vag.» Meningsskiljaktigheten med Boklin i religionsfrihets-

fragan smartade henne och minskade for tillfallet den

andliga dragningen till honom.

Fran Schweiz beger hon sig tidigt pa, hosten 1857 till

Italien med borjan hos de evangeliska valdenserna. Dar-

efter besoker hon C a v o u r 1
i Turin och far ett langt

samtal med honom, under vilket hon uppmanar honom att]

verka for Piemonts kvinnor, som i avseende pa arvsratt

sta langt efter mannen. Och hon glads att hora honom
\

saga, att lika arvsratt nog skall komma med tiden och

att det ar ratt och riktigt. Hon beundrar hans person lika

mycket som hans frihetskamp. Hon tror inte, att denna

kamp kan fullfoljas utan konflikt med katolska kyrkans

principer, den allenastyrande ratten over manniskornas sam-

veten och tro. Katolicismen maste panyttfodas, om den

skall bli en »troslara for sjalvstandiga, politiskt och borger-

ligt fria folk», sager hon.

Den italienska frihetsrorelsen blir henne en okad anled-

ning att vilja studera katolicismens utvecklingsmojligheter,

och hon far nu till Rom, dar hon slar sig ned och

borjar studier av manga slag. Bl. a. tar hon »ordentliga»

lektioner i latin.

Hon kom i livlig beroring med Roms hela konstnarliga

1 Italiensk statsman.
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och vittra varld, och hennes lilla vaning vid Cor so1 kunde

pa kvallarna vara samlingsplatsen for allt vad Rom den

vintern hade av ryktbara man och kvinnor.

Den amerikanske forfattaren Hawthorne sager om

Fr. Bremer under denna tid: »Det finns intet biittre hjarta

an. hennes och inte manga battre huvuden. En liten bland-

ning av kansla kryddar hennes samtal pa det angenaimste

i forening med snabb, fin humor och den fullkomligaste

enkelhet. Det rader hos henne nagot flickaktigt, ungdom-

ligt, som beror en mycket angenamt; nagot av levnads-

morgonens friskhet och doft finnes annu kvar i denna lilla

vissna tornros . . . Hon ar en ofantligt iilskvard liten dam,

vardig att vara hela manniskoslaktets tant.»

Pa vintern 1858 far hon audiens hos paven och hade

ett langvarigfc enskilt samtal med honom i religiosa fragor.

Paven ville, pa hennes fraga darom, visserligen erkanna

henne som kristen. »Men, ser ni, min dotter . . . For att bli

fullkomligt fralst maste man tro pa kyrkans ofelbarhet,

pa, massoffret, pa, de sju sakramenten och man maste tro

pa, paven. » Hon gor frimodigt sina invandningar och far

milda, talmodiga svar. »0dmjukt och av hjartat» kyssle

hon den »utstrackta faderliga handen», berattar hon.

Fr. Bremer besoker naturligtvis sin stora foregangerska,

Heliga Birgittas kapell. Trots alia olikheter voro

dessa tva, stora kvinnor i vissa avseenden besliiktade, och

Fr. Bremer vandrade onekligen i hennes fotspar. Bada voro

de grundlaggande kvinnosakskampar och kristendomsiv-

rande filantroper, barmhartiga och uppoffrande till det

yttersta, och bada fortjana benamningen »helig vandrerska»,

som sa, vackert och sa riktigt givits aven at Fr. Bremer

av Klara Johansson som kanske djupast av alia stu-

derat Fr. Bremers liv och som givit de beundransvart

upplysande kommentarerna till hennes brev.

[* En av Roms huvudgator,
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For att »forsoka den evangeliska principens kraft mot

den romerskt-katolskas» stanger Ft. Bremer in sig il

ett nunnekloster, dar hon hade 7 dagars het kamp mei enl

nunna, som var ryktbar for sin formaga att omvanda

kjittare. Med brinnande nit och en »markvardigt talandal

tunga>; gjorde denna sitt yttersta for att lyckas, men utani

framgang. Tva a tre timmar dagligen hade Fr. Bremerl

aven samtal med en lard och alskvard, from karmeliter-i

munk, som anstrangde sig for att vinna henne for den endal

saliggorande tron. Hon liimnade emellertid kloslret oom-
j

vand men »med en skord av mangen dyrbar sanning» och

med en »klarare blick i romerskt-katolska bekannelsens
j

lara, samt over skiljaktigheterna emellan denna och denj

evangeliskt-protestantiska».

Hon kanner sig som en fagel som sluppit ut ur buren,

sedan hon segrande bestatt tsitt trosprov. Hennes sjal jublade,

och hon finner sig ett litet bo uppe pa, tarpejiska klippan

med utsikt over ruinerna, Tibern och campagnan 1 och den'J

blanande bergskedjan i fonden. Nedanfor hennes fonster

blomma rosor och orangetrad, och vita duvor komma pa ;

j

hennes balkong och in i hennes rum, dar de dela hennes

maltider. Om mornarna ser hon soluppgangen, om kvalleM

driilar naktergalen och eldflugorna dansa i tradgarden.

I denna ljuvliga enslighet skrev Fr. Bremer F a r och

d o 1 1 e r »i ett andetag», och tackar Gud, som latit henne

skriva, ty den horde ihop med hennes H e r t h a »somj

dag och nattsida av ett dygn», och hon hade kant ettj

verkligt behov att skriva den. Hon ville visa, att frihet

»n6dgar (binder) pa ett sa mycket hogre satt an lagen».

Nar Fr. Bremer avslutat Far och d q 1 1 e r, for hon

till Neapel och Sorrento och far bevittna ett valdsamt ut-

brott av Vesuvius. Den glodande lavastrommen vallde utfor

' Stor sliitt omkring Horn,
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berget och utbredde en ryslig hetta. Hon var djupt gripen

av den forodande och hemska naturmakten!

Hon ville se Neapels morka sida och bescikte fattig-

kvarteren samt gick atfoljd av tva poliser, aven in i

prostitutionskvarteret. Det finns over huvud inga manskliga

forhallanden, som inte intressera henne, och av ailt lion

ser tar hon lardom. Pa hosten fortsatte hon till Sicilien.

Hiir forst moter hon soderns liv helt och fullt och ryckes

med av miintra gatuupptag under den renaste bla himmel.

Hon skriver om sin resa i Italien: »Monumenter och

miner ha for mig ett mattligt intresse, ja iiven natuiiens

och konstens masterverk ha for mig ingen tjusning, jam-

forlig med den, som ett folks liv och kamp for stora

foremal inger mig.» Hon ar salunda mycket npptagen av

tanken pa den italienska frihetskampen och hoppas mycket

av dess foljder.

I hennes sjalsdjup har det emellerlid liinge »sjiingit

Jerusalem, Jerusalem!)) och nu har hennes langtan efter

en resa till Osterlandet vaxt till en »tvingande nodviindig-

het». Hon beger sig dit och besoker pa vagen Malta, diir

den svenska konsuln oppnar sitt gastfria hem for henne

under nagra veckor.

Hennes avsikt att gora en langre tids uppehall i Egypten

hindrades pa grund av pesten. Hon far blott pa avstand se

de gula sandiga kullarna dar langa tag av kameler lang-

samt draga fram, och fortsatter fran Alexandrias hamn

till Jaffa. Darifran har hon tva dagars anstrangande fard

till Jerusalem. Hon, som var fullkomligt ovan att sitta

till hast, maste nu rida i tio timmar vardera dagen, lyck-

ligtvis i gott sallskap med en ung rysk furstinna och

hennes stora folje.

Som vagen ansags mycket osaker for rovare, redo de

omgivna av arabisk vakt. De kommo till Jerusalem i »den

slocknande dagens sken». Staden sag xunderligt stilla och
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sorgsen ut — en skugga bland skuggorna», och hon sjalv I

kande sig »obeskrivligt trott» och ingalunda hagad att

som furstinnan vaka om natten i gravkyrkan. Det drojdel

t. o. m. nagra dar, innan hon gick dit.

Den heliga graven liksom »pilgrimernas athavor» gej

henne »mera amne for undran an for andakt». Ingen hogre
]

ande lever dar, men tusentals pilgrimer gora korstecken 1

och »kyssa stenar och belaten, och tro sig darmed ara ochl

tjiina den gudomlige, som ville dyrkas i anda och sanning*,

skriver hon.

Med livligt intresse studerar hon de arabiska kvinnornas

fSrhallariden och gor besok i nagra harem, dar hon genom
]

sin tolk samtalar i religion med kvinnorna. Hon fragar oml

de tro att kvinnor kunna komma till paradiset och far till
j

svar: »Jo, men inte till det hogsta.» Pa fragau vad d&l

tro, att man sysselsatter sig med i paradiset, svarades]

»med att gora besok hos sina vanner». Liisa kunde de inte, 1

men manga visade i tal och svar ett gott forstand. :>Det]

ar mig klart», sager hon, »att med uppfostran till irihetj

och kristendom skulle de kunna bliva lika med Europas

'

basta bildade kvinnor. Deslo storre ar den synd, soml

kvarhaller dem i sminkad fornedring, i andlig fangenskap,

och desto rattvisare ar det straff, som kommer over ett I

folk, vilket ej i kvinnorna vet att akta manniskoslaktets

modrar. Straffet ar, att folket sjalv hemfaller till fornedring

och upplosning. Hum kunna dessa kvinnor, nej dessa man-

niskoslavar, uppfoda ett fritt, sjiilvmedvetande, till hogre

mal framatgSende folk? Dar familjen hemfaller under den

huslige despoten, och husfadern blir envaldsherre, kvinnaa

blott ett husgerad, en tjanarinna for noje eller nytta, dar

hemfaller folket under envaldsharskare, och darmed under

slaveriet och doden — sa framt det ei formar spriinga sin

fangslande puppa. Forsta steget dartill vore att befria

kvinnan . . . Detta ar en livsfraga for alia Osterlandets folk,»
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Hon ser attaariga flickebarn,- gifta med gamla man och

forutsager att det gar ilia for varje folk, som ej behjartar

skapelsebokens urkundsord: »Gud skapade manniskorna sig

till ett beliite; man och kvinna skapade han dem . . . Blott

i denna rena omsesidighet och likhet mellan man och

kvinna — sa skont antydd . . . i det svenska ordet m a k a

— kunna de vinna den gudomliga vjjlsignelsen och g6ra

jorden till ett paradis.»

I det hela trivs Fr. Bremer inte i Jerusalem, och skulle

aldrig
. mer vilja aterkomma dit. Men hon siiger dock, att

bibeln och dess historia blir henne mer levande pa, dessa

orter, dar den forsiggatt och dar sa mycket fortlever i

natur och folkliv m. m. Och hon har een god vagledare

i en lard teologie professor, som atfoljer den ryska furstin-

nan, med vilken hon alltjamt gor sallskap.

Samtidigt med den kristna historien studerar hon kora-

nen och kabbala.

Studiet av de forkristliga asiatiska religionerna ge henne

den uppfattningen att vi vid »urmoderns hard» annu kunna

hiimta mangen lara, liksom hon funnit, att protestantismen

i denna dag kunde ha mycket att lara av katolicismen.

Efter nagra manaders uppehall i Palestina, varunder hon

gor langa ridturer, far hon vidare till Beirut, dar hon

ar gast hos den preussiske konsuln. Darifran gar farden

till Smyrna och Konstantinopel, dar »Asien och Europa

gasta hos varandra sasom pa oavbruten fest», sager hon,

men hon anser Turkiet domt till undergang »med sin

grandezza och sitt barbari, med sitt harem, som fangslac

kvinnans sjal liksom hennes kropp . . .» Turkiet var for

henne ett slaende exempel pa en stats och ett folks ofor-

maga att panyttfoda sig sjalv, utan de institutioner, som

bevara och befordra folkets sjalvmedvetande och sjalv-

styrelse: en fri statsforfattning och en fri press.
.

Tidigt pa hosten kommer Fr. Bremer till Aten, dar lion
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amnat vara blott nagra manader, varefter hon ville styra

kosan hem, men hon frestades snart att stanna mycket

langre, da drottning Amalias hovpredikant Hansen och

hans fru bjod henne att tillbringa vintern i deras hem,

sedan de gjort langa sommarfarder tillsammans till lands

och sjoss. Dar hade hon basta tillfalle till intressanta be- j

kantekaper och till .inhamtande av kunskaper. Dar kunde

hon aven fa god arbetsro. Dessemellan deltar hon i sail

skapslivet och finner i drottningen en klok och energisk

kvinna, som varmt intresserar henne.

Kung Otto stallde sin stora kutter under officerares

befal till Fr. Bremers forfogande under flera veckors tid. I

Med den »genomstrovar» hon det Ageiska havet fran 3|

till 6, och slar sig slutligen ner pa Naxos i en villa, som

upplatits for henne av agaren.

Aterkommen till Aten arbetar hon pa sina reseskildringa

fran Schweiz, Italien och Palestina, och ar f. o. syssel-

satt med studier av landets historia m. m.

Men hon foljer fortfarande med lika varmt intresse han-

delserna i Sverige. Hon skriver hem om ostgotakvinnornas

forslag att resa en staty av kung Oscar. Denna tanke

omfattar hon forst livligt, men vill sedan omforma den

till en 1 e v a n d e minnesvard, en uppfostringsanstalt

at kvinnor och skriver en adress till Sveriges kvinnor

i fragan.

Hon glads at vad hon fatt veta om Herthas inverkan

pa kung Oscars beslut i kvinnornas myndighetefraga. Det

var blott en bekraftelse pa vad som lange varit hennes

tysta overtygelse, sager hon. »De namnda orden i Hertha
och flera andra dar voro skrivna enkom i avsikt att verka

pa konungen, och min tro pa, hans manskligt adla sinne

lag var sadan, att jag icke betvivlade deras resultat.)

Om forslaget gar igenom vill hon bidra med 100 rdr och,

ar ledsen att ej kunna ge mer.
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Fran Aten beger hon sig till de Joniska oarna, Venedig,

Milano och Wien. I Venedig kandes luften »som fore ett

ovader». Venetianarna ville icke forbliva under osterrikiskt

valde, husen forfalla och »ingenting tilltar utom fattig-

domen . . . forr eller senare bryter kampen los», siiger hon,

men trostar sig med den doende Cavours ord: »det gar,

det gar».

I juli 1861 ar hon ater i Stockholm.

13. De sista levnadsaren och doden.

»Utan att ga ned i smiirtans djup,

i dess bittra ortagard, kan man icke

uppstiga till klara och salla hojder.»

Fredrika Bremer.

Vid hemkomsten efter femarsresan erfar hon ej gamma

beklammande kansla, som nar hon kom fran Amerika. I

det hela taget hade utvecklingen i Sverige framskridit gan-

ska raskt, och sarskilt gladde henne de forbattringar i

kvinnans stallning, som gjorts. Kvinnan hade vunnit myn-

dighet vid 25 ar, och det hade offentligen yttrats, att

det var Ft. Bremers ide i H e r t h a, som hade segrat.

Staten hade upprattat ett lararinneseminarium just iardigt

att borja sin verksamhet. Eedan tva &r efter Hertha-

striden hade en »larokurs for fruntimmer» cippnats och

tillstromningen av vetgiriga, som ville bli lararinnor, varit

stor. Behovet av en hogre laroanstalt var harigenom sa

patagligt, att seminariet raskt foljde efter.

Annu en gladjande kvinnosaksforeteelse var den nya tid-

skriften for hemmet, tillagnad den svenska kvinnan. »Det

finnes», skriver hon till Boklin, »ett nytt Svea inom Sve-

rige, som jag med gladje gor bekantskap med sedan min

hemkomst. Det vaknade intresset for kvinnans utveckling,

det vaxande erkannandet av hennes rattigheter som fritt

7. — Verdandis smdskrifter. 260.
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"cli fornuftigt vasen, av hennes inflytande inom samhal-

lct... iiro drag av detta unga Sverige, som aro mig syn-

ttsrligen varda och kara. De man och kvinnor, som arbetat

ncli arbeta harfor, gpra mig mera du med mitt folk arJ

jag pa nagon tid kant mig det.»

Hon ar snart inne i sitt regelbundna arbetsliv igen.

>Arbete», sager hon, »bestamt dagligt arbete ar manniskan,<

Ilka nodvandigt och valgorande som dagligt brod. Et

golt arbete . . . enligt med vara naturliga anlag och var

Sjftls behov iir, nast karlek till Gud och fortrostan till
j

liniiom, villkoret for sallhet och trevnad pa, jorden.»

Hon atertar ordforandeskapet i fruntimmersforeningen med

lack till dem, som under hennes bortovaro skott hennes

uligganden som ordforande och skyddsmoder. Hade hon

inte vetat att allt detta lag i sa goda hander, skulle

lumnes resa varit outhardlig, ytti'ade hon; ty: »Ingen jorsala-

l'iird lean ursakta forsummelsen av en gang atagna plikter.»

Nar hon avslutat sitt sex&riga arbete med sin resedag-.

bole i juli 1862 gor hon en rekreationsresa till Tyskland

och vill pa samma gang »hamta forrad till nytt arbeta for

kommande vinter eller vintrar».

Hemkommen borjar hon studiet av Schlossers varlds-

historia, som hon later lasa hogt for sig om kvallarna.

lion finner honom vara en oglad havdatecknare, som om-j

Horgsfullt malar forfarliga gestalter och handelser, mord

itch slaktningar, men inte den »hogre historia, som fram-

g&r darunder, och sallan de gestalter, som forsona med|

iiiiinniskonaturen och livet», sager hon. »Men min ande

ni'betar var morgon pa, egen hand att bereda en laskedryck

mot aftonens plagsamma intryck.» »Jag mognar mig tyst

I'iir min sista levnadsteckning, min sista roman Aurora . .

;

lOmellertid ski-iver jag endast brev och aktar pa varlds-

piirelserna nar och fjarran», tillagger hon.

Hon ar mycket upptagen av Polens frihetskamp och
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forebrar sig att njuta livet och vara lycklig i narheten av

sa stora lidanden. »Men vad kan man gora?» For att ej vara

alldeles overksam tar hon initiativet till en konsert till

forman for de kampande polackerna.

Nasta sommar gor hon en badresa och besoker Boklin,

sedan hon skamtsamt fragat, om han ville ta emot under

sitt tak en sa »heterodox person». De ha tvistat ratt

mycket i sina brev om Luther och den lutherska kyrkan,

som Fr. Bremer visserligen anser vara »ett av de minst

ofullkomliga forsoken att fatta och sammanfatta Guds uppen-

barelse i Kristo», men den har aldrig tillfredsstallt henne.

». . . om jag star kvar under den byggnad, som han reste,

sa ar det blott . . . emedan jag icke funnit nagon, som
1' u 1 1 1 omfattar alia Guds uppenbarelses, for oss aven mi,

atkomliga skatter ... jag bidar en hogre allmanligare form

och vill, efter min formaga, arbeta att bereda dess tillkomst.»

Hon menar, att den evangeliska kyrkan borde ha hogre

ideal an att sta kvar pa den ofullandningens stimdpunkt,

som reformationens fader intogo for 300 ar sedan. Allt

utvecklas pa alia omraden, endast den ortodoxa kyrkan

vill, att man skall stanna pa den punkt, dar hon stod pa

Luthers och C a 1 v i n s tid. Den »haller sjalarna kvar i

teologisk skymning och splittring», menar hon.

Rollerna av larare och larjunge ha i viss man numera

forbytts mellan de tva vannerna. Nu ar det larjungen som

tillfor lararen nya tankar, och han lyssnar till henne.

Hon sager: »Jag vet ingen hogre plikt an den att oppet

och fullt bekanna sanningen, som man tror sig hava funnit,

och h e 1 a sanningen. Endast sa gar varlden framat. Att

icke gora det, da man kanner sig dartill kallad, ar likasa

oratt som att framkomma som reformator, om man icke

iir kallad dartill av Guds rost.»

Emellertid kanner Fr. Bremer sin tid alltfor splittrad

av livet i huvudstaden. Hon langtade att kunna samla sig
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for sin sista teckning ur vardagslivet, romanen Aurora,

som skulle »forhalla sig till de foregaende som tornet till

kyrkan». Hon beslot darfor att anta anbudet att tillbringa

sommaren pa Arsta, och mottogs i juli 1864 av Arsta-

agarens vanliga familj.

Hon fick till sin disposition ovre vaningen, som stod

bibehallen i sitt gamla skick, och allt gjordes for hennes

trevnad och gladje. Hon hade en hop ungdom omkring sig,

Bom fattade tillgivenhet for henne. Hon spelade till deras

livliga danser och var road av deras muntra lekar.

Hon hade fruktat att finna allt forandrat i det gamla

barndomshemmet och att motas av sina manga sorgliga

minnen, men hon skriver till Boklin: »Det var med en
j

slags forvaning jag aterfann mig har och kande ungdoms-

liv och kraft i intryck och tankar som goda anglar komna

till mig, kande mig bliva ung pa nytt . . . Jag kan icke saga

dig, hur lycklig jag leant mig i mitt gamla hem.»

Nu bestamde hon sig for att nasta var flytta till Arsta

for alltid: »Jag behover ro att avsluta mitt sista arbete,

och sedan skall det bli gott att fa do pa mitt gamla

Arsta», sade hon till sin van »E s s e 1 d e», fru Sophie

Adlersparre.

Hon onskar att genom sin sista bok kunna »tanda ei

fyr, dit stormdrivna seglare skola kunna vanda sina ogon

under de nattliga stormar, som nu resa sig fran alia hall

och rycka bort gamla sjomiirken och fordunkla gamla

vagar». Boken skulle bli hennes »litterara testamente till

Sveriges kvinnor». Men forst sysslade hon med ett sam-

mandrag for barn av Livet i Gamla varlden, kallat

Liten pilgrims resa idet heliga landet, som

utkom till julen.

Hon njuter av att i sitt forna hem »sitta vid elden och

spinna»: »Huru latt tiden loper, medan traden loper mellan

fingrarna oc-h hjulet surrar sin entoniga sang, och tankarna,
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de fria flyttfaglarna, flyga hit och dit och sla, sig ned

an har, an dar ... det ar en kostelig sysselsattning for

aftonen av dagen och — livet.»

Hennes stora intresse pa hosten 1865 var representations-

forslaget. Nar riksdagen sammantradde i oktober foljde hon

diskussionen i pressen med hogsta spanning. Louis de

Geers ord och hallning utgora hennes gladje. Och hon

deltar sjalv i striden genom ett brev till 1 1 1 u s t r e r a d

T i d n i n g, dar hon papekar det »fro till erkannande av

kvinnans medborgerliga plikt och ratt, som det nya for-

alaget innebar». Hon skriver, att brevet i c k e egentligen

ar amnat som »bransle pa lokomotivet (opinionen) for det

vilande reformforslaget, som icke behover det . . . utan for

att vacka uppmarksamheten pa ett forhallande, som icke

bor lamnas i morkret och som jag velat belysa pa mitt satt.»

Hon gladde sig at att striden sprider ett allmannare

intresse for samhallsfragorna an som forut funnits. Nar

»den elektriserande nyheten om riddarhusets bifall» 7 dec.

kom till henne, var hon nastan gratfardig av saknad att

ej ha nagon att meddela sin gladje at, som riktigt kunde

dela den.

Snart far hon brev av frii L i m n e 1

1

1
, som skildrar

entusiasmen bland de frisinnade: »E n e r o t h2
. . . dansade

i tamburen och utropade: Nu kan man kanna att man kan

leva. — Men fardigt blir det ej, forr an aven kvinnan

fatt lika politiska rattigheter med mannen . . . ibland dem,

som arbetat for att bereda henne denna nya stallning,

skall Fredrika Bremers namn lysa med ovansklig glans»,

och sa dracks hennes skal under livlig rorelse.

Fr. Bremer tackar i brev 15 dec. for skalen och skriver:

»Gud vare lov, den kanner jag mig med ^gott samvete kunna

taga emot. J a, jag har arbetat for dessa. Men

1 Fornt frn Svedbom.
2

JCfitid pomolog.
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battre, jamnare hade jag kunnat gora det. Men man
;

lindar sig icke sa latt ttr sekelgamla lindor, som man sen I
barndomen blivit insnord i — och dessutom star den sanna J

och goda resignationen den falska bra nara. Nar iag I

slutligen i H e r t h a sonderslet djarvt den sistas hammande I

band, bortryckte dess sloja, aventyrade jag, nej upp-H
of f rade min popularitet som forf. Att jag kande det och«

gjorde det anda, har sedan gladit mig, och skall gladja I

mig i min dodsstund.»

Denna stund var narmare an nagon kunde ana. Pa I
julaftonen samlade hon ett trettiotal barn till fest. Sa glad i

som hon da, var, hade ingen i huset sett henne. Hon berat-

1

tade for barnen om julens betydelse, och allt var frojd. I

Juldagsmorgonen for hon till julottan och insjuknade nasta
|

dag i lunginflammation. Tidigt pa morgonen av arets sistM

dag ingick hon i den sista vilan, omgiven av sin syster och 1
svager, vilka kommit till hennes dodsbadd.

Underrattelsen om Fr. Bremers dod spreds genast i huvud-
]

staden till allman sorg. Esselde skrev under forsta in-
]

tryckefc foljande ord: »Da ljusbararna bland folken stanna,
]

da stanna aven de avlande manniskobarnen, lamna for earn

stund sina dagliga bestyr och -puna sorgset eiter detl

slocknade ljuset, lyssna andlost efter ett aterljud av denH

kara, valkanda stamman.»

Den 5 januari foljdes hennes stoft av hennes narmaste
j

vanner till graven pa s I e r II a n n i n g e kyrkogard. Den«
lilla kistan var holjd av blommor, och pa dess platar stod:

»Salige aro de renhjartade, ty de skola se Gud» och

»Sorjd och saknad av alia som narmare lart kiinna henne,

efterliimnar hon hos dem alia blott kara och alskliga min-

nen.» Manga tacksamhetens och saknadens ord uttalades

vid hennes bar liksoni i pressen.

Hennes gamle van Boklin tog sig sa, nar av hennes d6d

att, sasom hans dotter sager, en sloja av vemod lade sigB
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over hans lynne, och han klagade stundom att han kande

sig mycket ensam1
. Elter ett och ett halvt ar loljde

han sin sjals vaninna i doden.

Ett vackrare och mer upphojt vanskapsforhallande an

mellan Fr. Bremer och Per Johan Boklin kan knappast

tankas. Utan denne van hade Fr. Bremer helt visst ej

kunnat vinna den harmoni och den utveckling, som gjorde

henne till en sa stor och oforgatlig manniska och for-

fattarinna som hon var.

1 Han hade forlorat sin liustni nigra ix fiirnt.
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Forord,

Det ar inte latt att i en sa kortfattad biografi som den

har framstallda kunna saga nagot nytt om en person, som

ar sedd fran alia sidor i stora verk, det blir med nodvan-

dighet ofta ett upprepande eller en sammanfattning av vad

andra sagt forut. Sarskilt har anlitats vad Ohr. Collin,

Ernst Sars, Halvdan Koht och Francis Bull skrivit

om Bjornson.

A. M. H.



Hilsen.
1

Vi nsevner et Navn —
straks syder der mod os

i Kovnagres Guld,

det leger i Skoge,

det lugter af Muld.

Sol dirrer om Dagen,

Dug driver om Kvaeld,

Det suser i Fjseld.

Vi nsevner det Navn —
det bryder imod os

med Livet fra Sjo,

med Hvalbrug og Fugle

og Baade rundt 0.

Der ropes og svares

med langvejs Lyd
— en verden af Fryd!

Vi nasvner det Navn —
da blandes i Lyden

af sydende Korn

og Hvalbrug og Fugle

en Vagttnands Horn.

Selv Verden stod ofte

med lyttende Blik

naar Horntonen gik.

Knut Hamsun.

1
PA. Bjornstjeme Bjornsons 70-a.rsdag.



]?jornstjerne Bjornson,

t. 1832, d. 1910

Bjornsons barndom,

"Undrer mig paa, hvad jeg i'aar

at se over de lioje fjaslde.''

Bjbrnstjerne Bjornson. 1

Bjbrnstjerne Bjornson foddes 8 december 1832 i den

oversta fjallbygden pa Dovre i Osterdalen, pa den davarande

prastgarden Bjbrgan i Kvikne socken. Fadern, Peder Bjorn-

son*, hade varit gardbrnkare, men salde den skuldbelastade

fadernegarden Skei, tog examen och blev prast.

Sa langt man kanner Bjornsons faderneslakt voro mannen

viljestarka kraftkarlar, som rojde mark och grundlade sjalv-

agarslakter.

1 Ur Arne ! Diqte oq Sange.
2

f 1871.
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Genom sin farfars fars gifte hade Bjornson blod ur en atte-

stolt och arek&r storbondeatt, som fran urminnes tid agt gard

och grund och Mn vilken Tofteatten utgatt, som enligt

tradition ansag sig nedstiga Mn gammal kungaatt. Pa

moderne harstammade han Mn samma jutska slakt som

Grundtvig 1
, och var kusin till kompositOren Richard Nord-

raak2
.

Modern, JElise Nordraah 3
, var en hjfirtegod kvinna med

ett oppet, latt och ljust och livligt vasen. Fran hennes sida

kommer antagligen huvudparten av sonens fantasi ocli koust-

narsbegavning, men aven hos farfadern kunna s&dana gSvor

sparas.

Fadern var en inbunden och tung natur, som ej tick ord

for vad han djupast kande, ej ens for sin karlek till sina

barn, inte f6rr an genom den blick han gav dem d& han

dog, berattar Bjornson. »Jeg vidste ikke at jeg aslskede

ham, som jeg gjer, for hans lysende ojne laa p§, mig i

dodskampen da han greb min haand og trykkede den.» . '

Faderns testamente till sina barn var »I maa se til at

undgaa mine fej 1 »

.

Han var ordknapp, ratlinig och osammansatt och atnjot

mycken aktning for sin stranga samvetsgrannhet och sin

rattsinthet.

BjSrnson liknade vid ett tillfalle fadern vid ett valdigt

trad och modern vid fagelkvittret i grenarna. For ovrigt

har han tecknat dem bada i berattelsen Synnove SolbaMen,

fadern i Scemund i Granliden, modern i Synn0ves mor.

De starkt motsatta naturerna kompletterade varandra och

enades i ett lyckligt samliv. MSnga i Bjornsons slakt ha

uppnatt h8g alder. Hans farmor blev 103 ar och hans

mor 89 &r.

1 Dansk kistoriker och skald, f. 1783, d. 1872. Folkkogskolans
grundlaggare.

1 Kompositor till bl. a. norska folksdngen *Ja vi elsker*, med ord
4

av Bjornson, dog '24 i\r gammal.
3 Dog 1897.
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Namnen Peder och Bjorn bade gStt skiftevis i minga

slaktled. Gossen skulle siledes heta Bjorn, men modern

ville antligen fi ett »stjern» tillagt, och si doptes han till

Bjornstjcm.
1

Sjalv lade Bjornstjern senare till ett e.

Fru Karoline Bjornson berattar att nar de som nyfor-

lovade reste till Nsessets prastgird horde de folk pi bryg-

gorna saga »der er han Bjornstjern». Det namnet torde

han alltsi ha bnrit i bela sin barndom.

Under de tvi forsta iren sager han sig ha varit »svag

og ussel*. NSr han var ett ar gammal blev han farligt

sjuk. I brist pi lakare i trakten, sandes bud efter en

marklig gammal man, som gallde f5r orakel vid sjukdoms-

fall. Sladen kom torn tillbaka med halsning att »Den gutten

blir nok frisk igjen nu. For naar den gutten engang dor,

da blir det landesorg» — en spMom som till fullo besan-

nades.

Bjorgan l&g pi en enslig, folktom och odslig plats, och

barnet levde dar sina forsta sex ar. Kedan da var hans

langtan efter miinniskor stark. Han berattar i Blakken hur

han, stSende pi ett bord vid fonstret, med langtan sig efter

skidloparna som susade ned mot dalen och skridskoikarna

nere pi alven, och hur livligt det plotsligen blev pi den

ensliga girden nar lappar kommo farande med renar, och

kropo ut ur sina pulkor
2

for att salja renkott.

Det fanns inga barn pi Bjorgan. Gossens fSrsta lekkamrat

blev darfor hasten Blakken, vars historia Bjornson for-

tiljer i berattelsen med samma namn. Snart tick han dock

tre kamrater till, en hund, en katt och en gris. »Jeg gav

jo disse Kammerater alt det, jeg selv syntes om, saaledes

bar jeg en Selvsked til Grisen, for at den skulde spise

penere, den forsogte ogsaa — d. v. s. at spise Selvskeden.»

Nar han gick med foraldrarna pi besok till folk nere i dalen

foljde honom denna hans forsta och trogna vankrets, vars

1 SA har fadern sjiilv for sin sonhustru omtalat forloppet.
'* Lapparnas batliknande sliidar.
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forare han var, och samtliga blevo trakterade var och en

p& sitt vis.

Minnet av den ensamma fjallg&rden raed sin utsikt over

tv& dalar faste sig sa starkt i barnasjalen att det g§r igen

i Bjornsons forsta drama Mellem Slagene. Yintern dar
j

nppe var oerhSrt kail. Rj ens korn kunde vaxa dar, och

fadern maste kora med mask for ansiktet niir han fardades

bort till annexet.

Folket var vilt och slagslystet. Pastoratet hade m&st sta

ledigt i flera Sr, d& ingen prast vagat sig dit sedan den

siste flydde darifnin. Men i Peder Bjornson hoppades veder-

borande att ha funnit en Sverman i styrka och mod, varfor

han tick pastoratet.

Efter ett forsta forsok av bygdens starkaste slagskampe

att lara prasten hur det brukades bar, tordes ingen mer

ta ett nappatag med forsamlingens herde. Gossen, som be-

vittnade den lika vSldsamma som avgorande handelsen, tick

en djnp och aldrig minskad beundran for sin fars ofantliga

styrka, som fadern sjalv dock ans3g vara obetydlig i jam-

forelse med sin fars. i>Han var stserk», sade han.

Nar Bjornson var sex &r flyttade familjen till Ncessets

prasig&rd i Komsdalen, dSr fadern fatt pastorat. T>k for-

lorade han sina kara djurkamrater utom den karaste av

dem alia, Blakken, som gjorde tjanst som dragare vid flytt-

ningen. Farden var v§gsam nog vintertid, p& vagar som gingo

pa fjallbranten. Nere vid Sundalsoren motte gossen for forsta

gSngen havet, svart och upprort. Det tedde sig hemskt f6r

honom. Langfjorden var barsk och instangd med hoga fjall

omkring.

Senare skulle han dock & annan syn p& fjorden som

han besjungit i dikten Romsdalen sa att den blir lik-

som ett med honom sjalv: »kjenner du fjorden, kjenner

du folket*.
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» En er fjorden midt i et slag

en anclen er han en solskinsdag

i hojeste sommer,

n;'tr stille i striilende pryd han komraer

og alt, som bar navn

bare han ser det, han tar det i favn,

spejler det, vugger det, —

»

Nsessets prastgard, en av de vackrast belagna i hela

landet, oppnade en ny varld for barnasinnet. Diktaren be-

skriver sjalv sina kanslor i foljande ord:

». . . her paa Nsessets Prestegaard, hvor jeg kunde staa

i Kvelden og se paa Solspillet over Fjeld og Fjord til jeg

grad, som oua jeg havde gjort noget ondt — og hvor jeg

paa mine Ski nede i en eller anden dal pludselig kunde

stanse som troldbunden af en Skjonbed, af en Lsengsel som

jeg ikke magtede at Mare, men som var saa stor, at jeg

ovenpaa den hojeste glrede folte den dybeste Indestamgelse

og Sorg — her. . . voxte mine Indtryk.»

Bland bans barndomsminnen var aven bjornarnas och

ornarnas nargangna harjningar bland husdjuren. Katt som

det var hordes vallpojkens gallhojande, d& ringdes i klockan

och alle man stortade ut med bossa, yxor och jarnspett.

Oftast kommo de for sent, och funno blott de ibjalslagna

djuren. Men i det stora slaget mellan den dyrkade Blakken

och bjornen, som for alltid kastade glans over hastens namn,

som sedan blev BjorneUaJcken, dar hade Blakken med jarn-

skodda hovar rett sig sjalv, utfort ett verkligt hjaltedad

och gatt segrande ur enviget. Men han var som rasande

med gnistrande ogon, nar folket fann honom, vilt travande

runt om stoet och folet. Att bjornarna ej voro sallsynta

forstar man av att det pa fem ar skots 141 bjornar i Roms-

dals amt.

BjSrnson kunde minnas vargarnas tjut som hordes over

dombjallrornas klang, nar familjen varit borta och for hem
pa kvallen. Det kunde vara flockar pa 20—30 stycken som

tjoto och fingo svar fran andra sidan bukten.
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Den kanslige och fantasifulle gossen levde i intimaste

forbund med naturen, manniskorna och djuren. Han blev

tjanarnas van och fortrogne, vaxte in i deras liv och deras

kanslor, delade sorg och gladje med dem, skrev karesta-

folkens brev och och foljde deras hjarteangelagenheter ochl

forboppningar. Heist vistades han i drangstugan och pa de

stallen dar arbetsfolket hell till, for dar fick man vetaj

mest. Stenbrytarns berattelse om bur folk salde sig till

fan fOr att uppna all varldens harlighet m. m. dylikt gav

naring at bans fantasi.

De gamle, som Chr. Collin upps5kte for att hdra vad

de mindes fran Bjornsons uppvaxttid, sade att han var en

»orolig kropp, maste alltid satta i gang nagot f5retag»

och hade aldrig en ovan. »Der var altid saa mye liv med
ban. Men det blev aldrig uvenskab af det.» »Han vilde

gjerne gi klicrne sine bort.» Han var overallt, bekant med alia.

Detta intima samliv med folket gjorde att han som dik-

tare kunnat ge de innerligaste och finaste skildringer av.

bondefolkets liv och sjalsliv. Flera bland Romsdalsbonderna

ha varit modeller till gestalter som aterlinnas i hans diktning.

Den miljo han levde i under uppvaxtaren och de intryck

han dar fick hade belt visst sin andel i att han kunde bli

en av de storsta saval manniskoskildrare som natur- och
|

djurskildrare.

2. Skoltiden,

"Jeg gik paa en liden meget pyntelig skole

pk hvilken b^de kirke og stat kunde stole."

Bjornstjerne BjSrnson. 1

Det ar latt att tanka sig att en sa yster och livlig, sa

begavad och iakttagande och sa sjalvstandigt anlagd pojke

som Bjornson, icke sa latt kunde foga sig i skolans under-

1 Gamle Heltberg, Digte og Sange.
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visningsmetoder. Han blev darfor aldrig nSgot skolljus.

Forst sattes han i klockare Jakobsens narbelagna skola,

dar han snart upptackte sin formaga att vacka andras fan-

tasi iiied sina berattelser. Han fick kamraterna att se »de

underjordiske* borta pa vagen. En dag kom en gosse lik-

blek och hade sett en huvudlfls man ga och stalla med
batarna vid stranden o. s. v. Barnen voro vettskramda, och

skolmastarn forargad, mest over att barnen skulle ha sett

bjornen spatsera ute mitt i vintern — han som da sover

i sitt ide! Att prastens son kunde ]juga s§, det upprorde

honom. Men han visste inte att prasten sjalv var en ma-

stare i att beratta spokhistorier, nar han ville tamja sin

vilde son, som p& detta satt hade lart sig berattarkonsten

av sin far.

Med lasningen gick det si och sa, och fadern beklagade

sig for modern over att de hade en sd dum son, och av-

undades klockarn bans fiinke pojke, berattade Bjornsons mor.

Fadern var orolig for sin fantasifulle son och var radd

for att han skulle bli livslysten och komma att likna sin

farfar, som hade varit en haftig och obeharskad natur, och

levat med i dryckesvisornas alltfor muntra tid. T6r att i

tid ge sin nioarige son intryck av livets och dodens allvar,

tog han honom med sig till avrattningen av en ung och

vacker man. Den hemska upplevelsen, som ar skildrad i

Et stygt JBarndomsminde, gjorde barnet for alltid till fiende

till dodsstraffet. Bjornson har sedermera sk valtaligt be-

kampat detta, att han mer an en gSng lyckats vinna be-

nadning for dem som varit dodsdomda.

Vid elva ars Mder sattes han in i Molde »Middel og

Realskole», ett laroverk som hade endast tv5 klasser. Han

hade aldrig forr varit i en stad och hans forsta intryck av

staden var huvudgatan »hvor folk gik over fra hus til bus,

endog uden lue paa». Det fSrekom honom sk trevligt och

kamratligt. »Her maatte menneskene leve i idel glasde.

Husene laa jo og snakked med hverandre;" gaden var som
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en stue. Og bryggerne med 20—30 baade udenfor — for'

et storartet liv I

»

Nu borjade han lasa mycket flitigt, inte just liixor,

men si mycket mer Snorre Sturlasons kungasagor,

Walter Scotts, Oehlenschlagers och Ingemanns historiska

verk.

Han ansags vara en d&lig elev och satt lagt i klassen,

men lyste med sina norska kriaskrivniDgar, nar han inte

i sin godtrogenhet lat lura sig av nagon kamrat att skriva

s&dant som t. ex. att j&rnet tas upp ur insjoar med stora

vad, vilket naturligtvis vackte mycket Stloje.

Snart fick han emellertid viilde over kamraterna, vilka

han fiingslade genom att livligt beratta vad han last, ja,

s& livligt att nar en av dem 1
ville lasa om igen en drama-

tisk seen ur Ingemanns Walclemar Seier, som sarskilt

gripit honom, sa kunde han ej &teifinna den — den be-

fanns vara tilldiktad!

I ett tag hojdes hans sjalvkansla genom en kraftmatning

med klassens starkaste pojke, som var i fard med att miss-

handla en mindre. Genast kastade Bjornson sig over den

starke och fann att han sjalv var annu starkare. Denna

kansla betog honom sa, att han mSste ga en lang tur

uppat bergen. Vad han da kande har han Stergivit i dra-

mat Sigurd Slembe:

»Nu skal du htire, liellig Olav!

I dag vandt jeg paa Bentein! Bentein var

den sterkeste i landet. Nu er jeg

Der, hvor jeg er, fir ingen lov at slas,

at holde staj, at true eller banne —
fred overalt! Og den som lider uret

ban skal fa. ret, sa lovene m& synge.

Og har en stor far banket op den sma,

sa skal den ami. fa banke op den store .

1 Ole Qvam, sedermera statsminister.
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Skolpojkarna lekte soldater i pappershjalmar, och Lang-

jjordsbjomen eller Bjoinen som han vaDligen kallades, var

Na-poleon.

Senare spelades teater pa bryggan, och Bjornson utforde

da Karl den tolftes roll. Han upplaste aven dikter, och

gjorde sarskild lycka med en dikt om Themistodes. Detta

var troligen forsta gangen han diktade om ett stort hovdinge-

amne, forsmatt av sitt land, ett amne som han senare be-

handlat i manga former.

Sa samlade han kamraterna till en schackklubb och bil-

dade en forening som utgav en handskriven tidning, kallad

Friheden, som atnjot aran att ha sjalve amtmanden 1
till

prenumerant. Den lilla foreningen studerade Hera tidningar

och levde oerhort intensivt i varldshandelserna revolutions-

aret 1848. Bjornson var naturligtvis republikan, och man

diskuterade hetsigt och voterade i den stora europeiska

fragan om den franska republikens ode, och vem som skulle

bli dess president.

Nar underrattelsen kom om att monarkin hade fallit och

republiken var proklamerad, och pojkarna laste Lamartines

manifest »i dag ar revolutionen gjord for folket och genom

foiket* och de erforo att republiken forkunnade sig som

»hjartlig bundsforvant - till alia rattigheter och alia fram-

steg . . . forbund och broderskap med alia folk o. s. v.»

eller de laste om ett barntag, anfort av medborgarinnor

med fana i spetsen dar det stod »Uppfostran for alia

folkets barn» tagande genom Paris' gator till den provi-

soriska regeringen, da tick historien liv och flykt for de unga.

Detta allt var n5got for Bjornson vilkens sympatier alltid

gingo till de lagt stallda. Han gick som i ett frihetsrus.

Men just da hittade rektorn pa att pojkarna inte skulle

fa lov 17 maj, den norska frihetsdagen,* emedan Danmark

* Landshovdingen.
2 Som arligen firas hogtidligt till minne av Norges sjiilvstSndighels-

forklaring den 17 maj 1814.
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hade krig, och det var dyrtid i landet m. m. Genast satti

Bjornson och vannen Lindseth 1
in i stadens tidniDg etfc

flammande upprop iFrihedens tale till'Moldenserne», Bjorn-

sons forsta tidningsartikel, undertecknat *Friheden», d&B

gudinnan utropar »nu, naar alle folk afkaste despotiets

feige aag, skal nu nordmanden glemme mig? Nej, nej!

Lader man ikke kunde anvende paa eder!

Til frihed var I baaren,

I stolto norske msBnd!

Den kom saa s«d om vaaren,

saa hurtig svandt den hen.

Nu, da I skulde festligholde eders fribedsdag ... da

trsekker I eder tilbage . . . Ve eder I

»

Den frihetsalskande ynglingen levde i en annan varld an

smastadens av naringsbekymmer upptagna konservativa bor-

gare. Han levde i feberspanning, skiftande mellan hopp och

sorg allt eftersom frihetens sak vann eller forlorade i varlds-

politiken, ban sjong och blaste flojfc, som han lart av en

utlandsk sjoman och han diktade, forutom mycket annat

som upptog tid och tankar, daribland att uppelda hela den

lilla skolan for Ungerns frihetskamp.

I det hela var det nagot oppositionellt bos honom, som

gjorde honom en smula misshaglig bade for en och annan

larare och atskilligt gott folk, som till och med kunde be-

trakta honom som en farlig pqjke.

En forSdmjukelse, som en honom obevagen larare ville

tillfoga honom, gjorde ett bastigt slut p& bans Moldetid.

Han hade namligen fornyade ganger glomt sin anmarknings-

bok bemma och nu ville lararen straffa honom harfor med
att »ga under oket», d. v. s. att med djupt nedbojt huvud

ga under lararens utstrackta arm. Den av sjalvkansla upp-

fyllda ynglingen tog sig mycket nar av denna skam, 1am-

nade beslutsamt skolan och gick till fots den sex mil langa

vagen hem, i snosorja och elandigt vaglag.

1 Senare distriktslakare i T0nsberg.



SKOLTIDEN 1

5

Intrycken Hn skoltiden och denna handelse ar det val

som ateruppleva i hans forsta berattelse Aunun, dar Aunun,

det mekaniska geniet, som blev oforstadd och misshandlad,

miste forstandet. Han sager dar, att skolmastarn hade i 30

ar uppfostrat alia sina barn pa samma satt och ville nu

inte i det 31:a gora nagot undantag. »Alt skal gaa paa

et saet og i en takt, og den som ikke kan eller vil det,

prygles, stedes tilside og mishandles...* »Nu er det netop

ulykken, at det er de allerbedste, som ikke vil opunder

kniv og saks; men maa gaa paa sit eget vis. Thi dette er

netop en af de maader og den forste, deres ussedvanlige

aandskrsefter melder sig paa.»

Lyckligtvis fann han forstaende och gillande hos den

stolte fadern och trost hos syskonens
1
lararinna, hans forsta

karlek, en sjalfull och kunnig ung flicka, aldre an han.

Han holl dock Molde kart sa lange han levde och agnade

det en glodande hyllning:

jMolde, Molde,

blomsternes by

barndomsmindernea ly

Der vaktes mine tanker

der vilde jeg at de d0de.

En annan handelse som gjorde djupt intryck pa yng-

lingen var att hans far nodgades vittna i ett sedlighetsmal

som en bonde hade rest mot en kapten, vilken da ankla-

gade prasten for falskt vittnesbord. Detta gjorde att denne

blev suspenderad i tre ar, men tick upprattelse da han i

overratten blev fullstandigt frikaod, varefter han forfiyttades

till S0gne pastoral nara Kristiansand. Bjornson drogs nar-

mare till fadern nar han sag honom lida oratt, och beund-

rade honom som statt som den enkla mannens malsman

mot ambetsmannaforbundet.

1 Bjornson hade fem yngre syskon, tva broder och tre systrar.
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3. Pa Heltbergs "studentfabrik".

. "Den flok af 'barharer' liau forte afsted

havde just ej til mal hist at ssette sijr ned."

BjBrnstjerne Bjornson 1

Fadern lat honom nu pa nyaret 1850 fara till Kristiania

till Heltbergs s. k. studentfabrik. Har bankades samman
ynglingar och halvgarnla man fran alia delar av landet.

Dar fanns ungdomar pa sjutton ar »sorglest-galne som

spurv i var», dar fanns kraftiga sjomiin, vilkas aventyrslust

drivit dem ur skolan, men som ater langtat efter upplys-.

ning, dar fanns trettioariga skaggiga man, och dar fanns

Henrik Ibsen,
2 Aasmund Vinje* och senare aven Jonas Lie.

2

Ingen tryckande disciplin fdrbittrade larjungarnas dagar.

Den gamle rektorn formadde satta liv i den doda latinska

grammatikan och lyckades fangsla de fantasifulla ynglingarna

vid Livius 3 och Horatius.*
1

>ITan sprrengte tankens evne af skolepuggets band.

Hans la;re var selvstamdig. Hans furelse Tar and.

Og den gamles grammatik var en dvsergesmedet hammer.

N&r han svang den, da det gnistrede og kastede flammer»,

skriver Bjornson i sin dikt Gamle Heltberg.

I Kristiania hade Bjornson ater blivit forsatt i en ny

och mangskiftande varld. Har fick han mota pa gatan stora

och beundrade man som Sclweigaard,5 Hansleen 6 och

Wergeland, 7
har kunde han folja militarmusiken fran fast-

ningen ned genom stadens gator, har var teatern, som med
ens forde honom in i det forlovade landet, och slutligen,

1 Gamle Heltberg, Digte og Sange.
- Norsk diktare.
8 Romersk havdatecknare, f. 59 f. Kr.
4 Romersk skald, f. 65 f. Kr.
r
' Norsk rattsliird oeh statsman.
8 Norsk astwmom och fysiker, f. 1784.
7 Norsk skald, £. 1808.
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liar fanns stortinget, dar han foljde debatten fran galleriet.

Han kunde t. o. m. forsumma skolan for stortinget nagon

^ang, om det riktigt knep.

En kamrat berattar att nar Bjornson kom till Kristiania

var han iford en underlig, hemvavd, storbrunrutig kostym,

som kanske var skuren efter hogsta modet i Langfjorden,

men ingalunda efter Kristianiaskraddarnas. Obekymrad eller

omedveten harom, vandrade han gladeligen och ogenerat

omkring.

I borjan lade man ej stort marke till honom i skolan,

men detta andrade sig hastigt sedan Vinje, da 32-arig man,

som redan varit larare, hallit foredrag om en forestalling

pa Kristiania teater, och Bjornson rest sig och angripit

nastan allt vad Vinje sagt, fastan han da blott en enda

gang varit pa teatern. Da blev det oro i lagret. Det var

ju oerhort att en nykomling upptradde sa dristigt! Sido-

kamraten Lindholm 1
skrev genast ett skarpt epigram mot

> den frisprakige landspojken som kom fran »Kobrol og

kalvedansen» och stack det till honom. Han laste det ocb

sag oberord ut.

Nar diskussionen var slut bad Bjornson Lindholm att

folja honom hem och hora Wergelands »Den engelske lods».

Da blev antagonisten sa betagen att han grat av hanforelse

och var fran den stunden Bjornsons hangivne van och svurne

anhangare.

Under f6rsta tiden av sin Kristianiavistelse bodde Bjorn-

son i ett vindsrum hos sin morbror, dekorationsmalare och

forgyllare till yrket och far till Iiicliard Nordraalc. Har

hade han lyckan att traft'a en livslevande republikan, Harro

Rarring, en gammal tysk-slesvigare, som sedan blev ut-

visad fran Norge, med anledning av ett politiskt drama

som han hade skrivit. Nar den stackars »farlige» mannen

skickades av, stod Bjornson pa bryggan och grat av harm,

och holl »uppviglande» tal till folket. Han deltog aven,

1 Senare stadalitkare i Bergen,

'.t. — Verdandis smaskrifter. 2i8.
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liksom Ibsen i demonstrationer for den forfoljde. Han var

da 17 ar.

Hans van, distriktslakaren Lindseth beskriver honom fran

den tiden som sund till kropp och sjal, med nagot utom-

ordentligt oforfarat, raskt i sitt vasen; stormande haftig,

nar nagot upprorde honom, godmodig och kamratlig . . .

alltid fardig att iniosa med handling vad hans mun ut-

talade. Han inlade hela sin person i sitt tal, »et rivende,

ustanselig fossefald i alle regnbuens farver . . . Han var

republikaner til fingerspidserne og burde sikkerlig vseret

udvist af landet tillige med Harring».

Bjornson stiftade naturligtvis snart en forening »Lordags-

kvallen», och ville nu att man skulle spela teater. Det

hjalpte inte att de alia forklarade sig utan sceniska anlag.

Da skrev han ett stycke dar var och en fick spela sig sjalv.

Men detta kom inte till utforande emedan den som hade

huvudrollen blev stott Over sin roll.

Mer lycka torde han ha gjort med sin forrnaga att be-

ratta spokhistorier, om vilken doktor Lindholm berattar,

att han kuude viska sa hemlighetsfullt att de till slut

horde tissel och tassel i var vra. Atmosfaren blev med ens

liksom mattad av mystik. Och mitt i berattelsen kunde

han ge till ett skrik sa att den starkaste bland dem blev

likblek och darrade. Det hande att en och annan ogarna

gick ensam hem den kvallen, sa intensiv hade suggestionen

varit.

Aven Ernst Sars 1 sager . . . »Jeg mindes endnu en del

historier om en fremsynt prestefamilie oppe i Romsdalen,

som bragte blodet til at isne i mine aarer.»

Eedan innan Bjornson tagit studentexamen blev han in-

dragen i en slags politisk strid genom sin morbror, som

onskade bli stortingsman. Bjornson skrev vassa tidnings-

artiklar mot hans motstandare, men nar han sa markte

att han i sin iver att hjalpa fram morbrodern, varit oratt-

1 Beromd liistoriker, professor vid Kristiania universitet.
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vis mot dem, sade han arligt ifran till morbrodern, att nu

ville han inte langre fortsatta striden.

Morbrodern visade honom da pa dorren. Nar ban kom
hem sent pa kvallen var ytterdorren igenlast. Han m&ste

krypa in genom en lucka pa taket och pa sa satt ta sig

in i sitt rum, dar han packade in sina bocker och klader

i sma bylten, som han firade ner genom fonstret, och ant-

rade sedan sjalv ner.

Nu fick han hyra sig ett tarvligt rum och levde i be-

kymmersammare forhallanden. Efter ett par ar blev han

dock forsonad med sin morbror och skrev forsoningsvers

till honom:
»Paa vor korte jordestige

op mod kjcerlighedens rige

er der ikke tid til kad» o. s. v.

I augusti 1852 gick han upp i studentexamen, men foil

igenom i matematiken, som han dock klarade nasta ar

och blev inskriven vid universitetet.

4, Forsta studentaren,

"Alt vide med sang vi for,

og minner blinker i vort spor."

Bjurnsijerne Bjiirnson. 1

Snart efter studentexamen for han hem till Nsessets prast-

gard och tillbringade dar ett §r, det sista i det kara barn-

domshemmet. Han sysselsatte sig under vintern med att

undervisa sina syskon och att samla traktens ungdom till

fyrstammig s&ng i kyrkan. For ovrigt larde han bade unga

och gamla sina visor, skrev i tidningen och var som van-

ligt fullt upptagen av goromal.

Sent p& hosten 1853 itervande han till Kristiania och

1 Studentersangforeningens vise, Digit og Sange.
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blev d& genast van med Ernst Sars, en vanskap som varade

livet ut och utmarkte sig ffir stor samstammighet i politiska

Ssikter, vilket icke alltid var fallet med de ovriga vannerna,

om ocksS vanskapen Sven med dem varade. Kring Bjorn-

son och Sars slot sig genast en liten krets av glada stu-

denter med Bjornson som medelpunkt.

Doktor Lindseth ger i ett otryckt manuskript1
livliga

skildringar frk den tid d& han och BjSrnson bodde till-

sammans. De hade beslutat att sla
1

sig ihop om ett billigt

och trevligt rum, som skulle ligga i en bra stadsdel och

ej vara vindsrum. StrSlande kommer s5 Bjornson och har

funnit det eftersokta. De vandra dit. Det var icke ett, men

tvh hogst originella rum. »Er her ikke deiligt?» utropade

han. Det ena hade takftnster. »6jennem det kan maanen

skinne saa deilig», menade han. Det andra var si smalt

att man med utstr&ckta armar n5dde vaggen p& b&da sidor.

»Sig at her er deiligtl » upprepade han.

De fattiga studenterna slogo sig ner dar och funno sig

r5tt val. Som regel var det fullt hus om kvallarna i den

lilla dubbletten och kamraterna trakterades d& med en pipa

tobak och samspr&k. Nagot mer tillat ej ekonomien.

BjCrnson hade en liten minadspenning av sin far. Kassan

var gemensam och forvarades i en stovel. Men fadern hade

gjort till villkor att sonen skulle lasa pS. examen. Forald-

rarnas innersta hopp var nSmligen att fa" se sonen som

prSst. Det gallde sOedes att pina sig med examenslasning.

Hans lardare kamrater ville nu hjalpa honom med natur-

vetenskapen och matematiken, som var benigast, men
mitt i ett matematiskt bevis for han upp och skrek: »Nei

jeg vil ikke mere! Du gode Gud, hvad skal dette vsere,

godt for! Du gjer mig gal!» E Her ocksS kunde han raka i

extas over vaxternas cellbyggnad och prata om det »vid-

underlige» i den och i hela skapelsen — n§got som alls

inte horde till amnet.

1 Chr. Collin, BjSrnstjerne Bjornson I, s. 165—187.
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Han tog verkligen forsta avdelningen av sin examen men

forklarade da bestamt att nu fick det vara slut. Han ville

bli diktare och ingenting annat. Redan som skolpojke i

Molde hade han sagt att han -ville bli diktare och inte ta

examen. Han meddelade sin far detta, varefter understodet

upphorde.

Att ett sadant steg ledde till en allvarlig sammanstotning

mellan far och son, kan man ta for avgjort. Likasa, att det

var i minnet harav, han later Kong Sverre i Mellem Slagene

saga till Inga: »Tag heller et par timers kamp end et par

aars lidelse.»

Fran denna tid skriver han i ett av sina brev: »Jeg har

ikke havt hvad jeg skulde spise, har stoppet mine buxer

og har ikke kunnet gaa ud, fordi jeg ingen Saaler havde i

mine Sko, men aldrig har jeg mistvilet.»

Nu fick man dra in p& utgifterna. Frukosten hade om
vardagarna bestatt av smor och brod med te utan mjolk

eller gradde, men om sondagarna hade man kostat pa sig en

kopp kaffe med vetebrod, som for billigt pris lamnades av

bagaren i kallarvaningen. Bjornson atog sig nu att uppsaga

kaffet pa ett s& fint satt, att ingen skulle marka att det

var av penningbrist. Emellertid fortsatte de snalla man-

niskorna, som hade genomskadat situationen, att servera

sondagskaffet gratis sa lange de bodde dar.

Husgeradet var lika enkelt. De agde bara en till halften

avbruten tesked. Nar den ene hade rort om i sin kopp,

rackte han skeden till den andre. Hade de bjudit gaster

gick skeden runt i sallskapet.

Den lilla kamratkretsen trivdes ej att ata ute pa vanliga

matstallen, utan de bildade ett slutet middagssallskap hos

en eller annan gumma som for billigt pris lagade deras

mat, som de ato pa.bestamd tid pa familjevis och tyckte

sig ha mycket hemtrevligt.

Nar Lindseth var hemma over jul, kom brev fran Bjorn-

son som bad honom komma strax. Det var nagot angelaget
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som skulle foretagas. Han for genast. Kylan var Strang om
kvallen nar han kom fram. Intet Ijus syntes i fonstret i

deras bostad. Nyckeln satt i dorren, och nar han kom in,

var dar nastan kallare an ute. Ett tjockt snolager 1% over
I

takfSnstret. Till sin hapnad fann han sin van sangliggande

p£ grund av total brist pi bade ved och ljus och mat.

Det angelagna som Bjornson skrivit om, var att han fatt

tillbud av en boktryckerifirma att redigera en skamttidning,

som genast skulle s&ttas i gang. Kedaktionen skulle vara

anonym och fast avlonad. Sjiilv ville Bjornson ej vara med
i den, men skulle lamna standiga bidrag. Kamraterna skulle

skota det hela, tankte han. Det blev emellertid ingenting

av bladet trots alias deras forsta entusiasm for saken och

trots att allt, bade text och teckningar, var fardigt till prov-

numret, ty de insago att de ej voro i st&nd att skota ett

s&dant blad. Bjornson rasade och forlaggarna voro f8rnar-

made —

.

BjSrnson hade under julen skrivit en artikel for Morgen-

bladet. For denna mottog han nu sitt forsta forfattarhonorar.

Artikeln foranledde ett anbud om plats i Krydserens redac-

tion och Bjornson blev dess estetiske referent. Dartill blev

han korrespondent till ett landsortsblad.

Det bSrjade saledes ljusna en smula med finanserna. PS

varen blev Bjornson aven antagen som lagtingsreferent i

Christianiaposten, och darmed voro naringssorgerna forbi

for narmaste tid. Jublande kom han hem med sin forsta

avloning och kastade en handfull dalersedlar upp i taket,

sk de folio ner som flingor omkring dem.

Men referentskapet fick en hastig andalykt. Bjornson hade

skrivit en teaterkritik, dar han haft nagot att anmarka mot

en dansk skadespelerska, vilket p& den tiden nastan var

majestatsfOrbrytelse, och saledes vackte stor f5rargelse i

staden. Som emellertid intet genmale syntes till i n&got

blad, foil det Bjornson in att sjalv skriva ett anonymt s&dant

och infora det i samma tidning fdr att sedan fa anledning
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att bemota angreppet i Krydseren. Nar komedien kom till

redaktorens 6ra, blev Bjornson uppsagd!

I stallet blev han vald av Studentersamfundet till redaktor

av det handskrivna SamfundsUadet, och fick en ypperlig

medredaktor i Ernst Sars. Att tidningen genast blev intres-

sant sager sig sjalvt, tandande, gisslande och reformatorisk.

Bj5rnson uppmanar mi alia skrivkunniga krafter att in-

sanda bidrag och klagar 6ver samfundsmedlemmarnas overk-

samhet. »De betragter samfundsbladet som regen af deres

sigar.» Han kritiserar den Sverlagsna passiviteten och Mnar
samfundets storheter som blott ga stumma med ett sma-

giftigt leende och med detta ha tegat sig stora.

I anonyma »insandare» skriver han emot punschlag och

punschbord, som tillhorande foiildrat bruk, och varnar mot

ofruktbara juridiska debatter m. m.

Han reformerar aven samfundets teater, blir invald i

styrelsen och vill genast ta upp en tragedi av Oehlenschlager.

Men nar direktionen ansag detta overstiga studenternas

krafter, kom Bjornson i minoriteten och avsade sig med-

lemskapet i styrelsen, protesterande mot »majoritetens ty-

ranni».

Bjornson blev ater stortingsreferent, och den valmaga som

foljde harav forflyttade dem till ett stort rum med snygga

m5bler. En kamrat hyrde rummet bredvid med dorr emellan,

och andra fingo rum i samma hus, sa det blev en hel

liten koloni. Strang disciplin holls av en bland dem. Klockan

7 skulle alia sitta vid frukostbordet, som nu st&tade med

kaffe och en hel tesked per man. Klockan 8 bSrjade arbetet

och kl. 3 serverades middag i rummet. Efter kaffet, som

Bjornson, numera vorden xkolonisns Crcesuss
1

, bjod pa, ater-

togs arbetet tills kamrater borjade infinna sig pi kvallen.

Den som ville kunde dS fk smorgas och te. NSgon gang

spelades whist, men i regeln var samtalet alltfor livligt att

ge ro vid whistbordet.

1

v
En"omfitligt rik konung av Lydien omkring ar 560 f. Kr.
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Bjornson var den avgjort flitigaste i det for ovrigt flitiga

laget. Det var mot bans natur att vara lat, ban kunde aldrig

som de andra kasta sig p§, soffan med pipan i munnen och

ligga och dra sig en timme. Hans lektyr var allvarlig,

Kierkegaard och Lessing m. fl.

Nar ban sa meddelade vad han last, gav det rikt stoff

till samtal. Om han varit pa teatern ensam, och sett ett

nytt stycke, atergav han det Mn borjan till slut, pa ett

satt som gjorde att den som sedan sjalv sag det, erfor en

missrakning.

Ernst Sars berattar om dessa aftnar: »Jeg kom . . . ofte

til bam — til sine tider, tsenker jeg hver eneste dag. Der

var naturligvis overordentlig meget som drog mig did: jeg

kunde vsere sikker paa at faa hore noget, som var vaerdt

at here eller, rettere sagt, jeg kunde vajre sikker paa at

opleve noget. For enten fortalte han bistorier fra bjem-

bygden eller han gjengav scener af sagaen eller verdens-

hiatorien, og det gjorde ban slig, at vi, som horte paa,

syntes at se det altsammen lyslevende for os.» . . . » Eller

han lagde ud om fremtidsplaner for sig selv eller for os

andre eller for landet, og det med slig magt, at endog de

af os som var mest skeptisk eller snusfornuftig anlagt,

glemte sine tvil og blev troende og felte bjertet vokse i

livet paa sig. » »Det skarpest fremtraedende tra3k i mine

erindringer om hans forhold til kamerater og venner er . .

.

at han stadig lagde an paa at drive dem frem til arbeide

og faa gjort noget nyttigt och betydeligt, om muligt noget

stort ud af dem allesammen. Hvor han trodde at skimte

en slumrende evne, der skulle den vaekkes.*

Bjornson var sjalen i sallskapet och hojde det, sager

Lindseth, och menar att vad som for alia tider fastholl den

lilla kamratkretsen kring Bjornson var »hans rige evne,

hans uforsagte mod, hans sanddruhed og maaske fremfor alt

hans varme hjertelag».

Att diskussionerna kunde bli beta och att Bjornson d&
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ofta stod ensam mot hela kompaniet ar klart, men bataljerna

ledde aldrig till ovanskap. Husliga stridigheter forekommo

daremot aldrig. Bjornson fogade sig alltid i vad pluraliteten

bestamde.

En annan kamrat beskriver for Collin hur det gick till

nar Bjornson »kopte dem en son». En dag kom han hem
med en liten sydlandsk pojke. Han hade kopt honom pagatan

fSr 2 speciedaler, som skulle fordelas pa kolonien. Pojken

var »positivhalare», 12 ar gammal, var forfrusen och hade

frostskador pa handerna. Bjornson hade fatt medlidande

med pojken. »Nu skulde vi alle hjselpe til at opdrage den

forseldrelose gut.» Men som det inte gick an att de alia

voro fader till gossen, utnamndes en i laget att bli det.

Emellertid rorde den katolske prasten upp himmel och jord,

nar han tick kannedom om saken, av fruktan att meningen

var att gora pojken till protestant. Bjornson som den val-

taligaste, utsags da att ga till prasten och forsakra honom

att de endast ville hjalpa gossen fram i livet och att de

ej amnade berova honom den romerska kj'rkans tro.

»Bjornson vilde gjore ham til geni, men ?i andre til

farmaceut» och majoriteten segrade. Den unge mannen tog

bade farmaceut- och telegrafistesamen, och gjorde all heder

at sina fader, blev t. o. m. gift fore dem.

Bjornsons hunger efter att lara kanna olika slags man-

niskor hade val ocksa bidragit till att han kopte den stackars

pojken. Han skaffade sig ideligen nya bekantskaper, bade

stortingsman och andra offentliga personer, studerade deras

karaktarer och berattade for kamraterna hur de voro samman-

satta.

Aven Jonas Lie skriver om kamratlaget och Bjornson.

»Vi folte os som fosterbredre. Som et gammelt vikinge-

felge. Ingen svikted sin forer. Og jeg har aldrig seet Bjorn-

son svigte en kamerat.» »Han var et rankt tra3, ret i veden,

som ingen anden. Ja, han var et heit mastetra, og det

var ham en fryd at prove det i stormen.s
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Ar 1854, det ar som doktor Lindseth beskrev, borjade

Bjornson pa allvar sin journalistiska bana. Hans stil var ny

och gick i raskare tempo an forut brukligt. Collin sager har-

om: »Det aabne og greie, uforsagte i hans natur maatte for

eller senere prffige sig i hans stil, og gjennem denne som

ledning meddele sig til laeserne. Gjennem stilen kunde ban

faa tusener til at fele pulsslaget af hans egen fyrige natur.

Han nedlagte uvilkaarlig noget af sin overflodige kraft i

sproget . . . Hans 'direkte' stil og raske fortsellemaade staar

vel i forbindelse med, at han stadig af instinkt har segt

at udfylde nationens mangier — icke mindst dens sendrseg-

tighed* . . . »Han folte det, som nordmajndene atter havde

brug for at spamde talen som en bue, hvorfor ordene floi

som pile.

»

Innan Bjornson tagit stndentexamen inliimnade han ett

skadespel » Valborg?> till Kristiania teater, och fick det

antaget, men det blev inte uppfort, emedan han sjalv tog

det tillbaka, sedan han en tid gjort sina studier fran teater-

salongen och darigenom kommit till den uppfattningen att

det var omoget. En sa Strang sjalvkritik hos en nyborjare

torde vara ytterligt sallsynt.

Tendensen i stycket var att begavade naturer som finna

det for trangt bemma borde inte utvandra, men i stallet ut-

vidga livet har hemma. Teaterchefen hade yttrat om en

seen att den var klassisk, och Jonas Lie och kamraterna

ansago stycket utmarkt, men lika fullt ferintade Bjornsoa

det. Samma ode lat han tva lustspel underga.
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5, Kamptiden borjar,

•'Jeg vselger mig April!

i den det gamle fallor,

i den det ny blir til."

Bjomstjerne Bjornson.^

Den unge studenten, som maste forsorja sig sjalv med
sitt arbete, var i tre ar icke blott litteratur- och teaterkri-

tiker men aven stortingsreferent och tidningskorrespondent

och undervisade ungdom fiin alia hall i norsk skrivning till

studentexamen. Det var med en viss stolthet han konstaterade

att inte en enda av hans larjungar kuggades i skrivningen.

Han sade dem hur censorerna ville ha schemat och »paa

det fled de som en kork». Han var aven instruktor for

handelsbitradenas dramatiska forening och sager sjalv att

dar larde han kanna sin makt over andra.

Pa fragan hur han kunnat fa tid till allt detta, svarade

han att han gick inte pa kafeer, spelade inte biljard, och

drev inte pa gatorna.

Det var pa den tiden modernt att klaga over tidsandan,

men haremot opponerade Bjornson, med sitt hurtiga humor,

kraftigt. Han ansag att tiden, den ar vi sjalva, den ar vad

vi gora den till. Hans debut som kritiker 1854 var riktad

mot den Welhavenska skolan. Han drar i harnad mot den

radande verklighetsskyggheten i litteraturen, mot den dansk-

tyska romantiken, »denne dremmende, sygelige maaneskins-

vandring», »denne evige lamenteren over verdens og tidernes

pinagtighed».

I en rad intressanta artiklar »Kristiania og studenterne»

pavisar han bl. a. sjalvbedrageriet i de evinnerliga och ofrukt-

bara klagomalen over att Kristiania ar en trakig stad, under

det att man ingenting gor for att forbattra vad som ar galet.

Han ogillar studenternas isolering, och vill att stadens fa-

miljer skola oppna sina dorrar for dem.

1 Valg, Digte og Sange.
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Sars pavisar att bans kritik var, »trods al skarphed af i

en helt anden art end den gjsengse. Dens sigte var gjennem-

gaaende et positivta.

Bjornson beb&dar redan nu en ny diktarslakt, som skulle

bli mer livsglad an den gamla. Upprepade ganger sager ban

att ett genombrott i norska litteraturen forestar, detta innan

varken ban eller Ibsen hade framtratt offentligen i littera-

turen.

Vad som forst drog honom till pressen var att den ar

ett sa fortraffligt medel till suggestion. Dar kunde man
utsa vilje- och tankefron i samtiden, menade han, och upp-

hOrde aldrig att anvanda den till sitt sprakror.

Nu borjar han ta sig an teatern, vars danskhet i sprak

och val av bade stycken och rollinnehavare hau angriper.

I stallet for en ung, begavad norska — den sedermera

namnkunniga Laura Gitndersen — tar man en gammal

dansk matrona och later henne utfora en ung, alskande

flickas roll o. s. v. Han fordrar att teaterchefen smaningom

skall gSra teatern norsk och ej dansk, och inte langre ute-

stanga unga, lovande, norska krafter.

Men folk ville inte tro pa att norrman dugde till skade-

spelare. En norrman ar »sig sjol og ingen anden» hette

det. Mot denna misstro satte Bjornson upp hela sin vilje-

starka tro. Han ar Strang mot de norska skadespelarna,

som han med varmt allvar och uthalligt intresse grundligt

instruerar i sina teaterkritiker.

Skadespelarkonsten var for honom nagot alltfor hogt

och viktigt att behandlas ytligt. Sarskilt nagelfar han fyra

unga skadespelerskor. Han ans&g att det inte skrivits nog

samvetsgrant om dem. Pa dem byggde han namligen sitt

hopp om en nationell seen. De blevo ocksS med tiden

teaterns ypperliga barare bade av norsk tragedi och karak-

tarsdramer.
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6. "Teaterslaget."

"Jet voider lidt ralialder, —
dog fred er ej det bedste,

men at man noget vil".

Bjtjrnstjern e Bjornson .'

Redan ett par ar tidigare hade Bjornson uttalat att stu-

denterna borde gora sig mer gallande fran sina &skadar-

platser i teatersalongen f8r att leda smaken i ideell och

nationell riktning.

Han framhaller att Norge behover konst och att den

sceniska konsten ar den lattfattligaste. >Kunsten maa vajre

med paa at samle det norske folk ved idelig at give speil-

billeder, hvori folket kan se sig selv i de store fselles drag.»

Han k&mpar f6r att fa statsanslag till teatern som ban

betraktade som den fSrnanista konstanstalten, organ et. for

nationell kultur. Han hade foresatt sig att fa den omdanad

fran dansk till norsk, och kande sig som den ansvarsfyllde

arvtagaren till Wergelands strid for det norska kulturlivets

frigorelse fran danskt herravalde. Aven Wergeland hade

kraftigt tagit till orda for en norsk seen, och Ole Bull

hade redan satt upp en liten norsk teater i Bergen och

bade visat att Norge kunde frambringa sceniska konst-

narer.

Nu fordrade Bjornson att alia ledigblivna platser skulle

besattas med norska konstnarer for att overgangen sma-

ningom kunde goras, och direktionen hade lovat att detta

i regeln skulle fa ske. Men nar sa en tamligen obetyd-

lig dansk skadespelare inkallades och engagerades, samlade

Hjornson meningsfrander och vSnnertillen kraftig demonstra-

tion, det s. k. » teaterslaget » som stod 6 och 8 maj 1856.

Eu oppositionshar som pa andra dagen uppgick till 600

man, forsedda med visselpipor, gjorde »pibekonsert» i teater-

1 Va Ig, Digte og Sange.
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salongen pa signal av Bjornson medels en lang, skotsk

vallarlur. Det blev ett fOrfarligt ovasen och kom t. o. m.

till handgemang. Bjornson blev buftigt anfallen, men slutet

blev att han foljdes hem i procession under jubel och

sang.

Allt s. k. »fint folk», som for ovrigt verkligen besatt en

mycket fin bildning, rakade i uppror over ett sadant helge-

ran som att vissla ufc danska skadespelare. Det var ju att

vissla ut bildningen, ansag stadens byrakratiska pluralitet,

som levde pa dansk bildning. Christianiaposten skrev att]

det bara var folk som landet skulle rodna over som hade

deltagit i demonstrationen.

Det sag ut som om Bjornson hade hela overmakten mot

sig. Att bryta igenom denna mur var ingen smasak. Det

ville till jattekrafter, och dem agde han. I artiklar, som

han skriver om natterna, klarlagger han saken, och vinner

gehor.

Jonas Lie sager: »Bjornsons kamp var et led i et natio-

nalt opbrud, et forsog paa at komme videre» . . . »Han var

langt forud for os andre i strategien. Han var viss paa at

det vilde baere frem. Vi andre trodde undertiden at det vilde

gaa pokker i void. Men vi trodde paa ham. Vi dannede en

liden menighed.»

Samma dag som teaterslaget n:r 2 utkampades stod en

artikel i Morgenbladet av Bjornson »Pibernes Programs,

vari han yttrar: »I hovedstaden foregaar den storste bryd-

ning mellem det fremmede og vort eget, og hovedstaden

virker mest bestemmende indad. Den har en stor kamp

og et stort ansvar ... Vi er taknemlige mod de tildels

sjeldne kunstnere, som har midlertidlig opretholdt et frem-

med theater hos os . . . Men nye fremmede, bestandig nye . .

.

det er at haane os. Dog ikke os, nei en magt som staar

over os alle: vort fselles fajdreland ... Vi beklager den

mand, som nu atter skulde gjere sine Isereaar hos os. Det

var ikke ham vi mente; vi ensker ham alt held, kun ikke
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at vi er hans proveklud.* Han ville i teatern fa en » fdr-

postvakt* mot utlandet.

Nagra dagar senare skriver ban att motstandarna nog

alia onska en nationell framryckning och saledes inte aro

motst&ndare till sjalva saken, men visselstormen kom sa

hastigt over dem, dar de sutto och sovo, att de i forskrac-

kelsen foro upp och larmade och skreko: »ud med dem, ud

med dem!»

Han sager: »Enhver god ide vil altid faa en hel bagtrop

af slige, som stoder til i den ellevte time. Men disse kan

man ikke vente paa; naar trommen gaar og fanen reises,

da er den raske ungdom alt paa benene — og ilde saa det

ud, om verden savnede den...» >... til syvende og sidst

erkjendes ingen anden magt for en virkelig modstandskraft

end ideerne, og disse seirer over al eksersits — og (lad

raig feie til) trods sine egnes udskeielser.»

Collin skriver om denna artikel: »Den har en sserlig in-

teresse fordi det er ferste gang, vi ser BjOrnson som fuldt

udviklet feltherre, kastende blikket vidt og frit over hele

slagmarken og beherskende situationen, ikke mindst ved

sit gode humor og sin tro paa, at han vil seire. Han vokser

i striden som i sit rette element. Hans lyse latter bores

over kamptummelen i begge leire som en fanfare. Hans

ord har et raskt fodlag som af en til angreb fremrykkende

hasr. Han er ikke fanatisk. Han stormer ikke blindt frem,

som en af de menige. Han har hele tiden oversigt . .

.

Man kan sige at teaterstriden blev BjOrnsons gjennem-

brud som ideanforer . . . Bjornsons indsats i teaterstriden

var isser den at han ved sin resolute paagaaenhed gjorde

on kronisk strid til en akut. Han tvang de lunkne og

,

ligegyldige til at tage parti. Ved sin fremstormende kraft

drev han forelebig modstanderne over i haardnakket trods . . .

Men netop derved blev ogsaa den store, trsege almenhed

vakt op af sin ligegyldighed.s

Det forsta resultatet av det stora slaget blev att direk-
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tionen pa trots engagerade fern nya danska skadespelare.

Men samtidigt anstalldes aven Johannes Brim, den sedan

sa beromde norske skadespelaren, och hans fru.

Sju ar darefter var segern fullstandigt vunnen, Kristiania

teater var intagen av norsk konst, och tva ar senare blev

Bjornson teaterns direktor.

Dagen mellan de bada teaterslagen utkom i »IUustreret

Folkeblad» Et farligt frieri av Bjornson, skrivet medan

ban fOrberedde teaterslaget. Hjalten ar en aregirig och

stridslysten natur, tydligen starkt beslaktad med forfattaren

sjalv.

7. Studentmotet i Sverige.

"Fra jog var barn du tog iiiit lijevte

fordi dot store du mig la'rte."

Bjornstjeme Bjornson}

Samma ar som » teaterslaget* stod, intraffade en annan

betydelsefull handelse i Bjornsons liv — studentmotet i

Sverige. Han foljde med som referent till en av Kristianias

storsta tidningar.

1 hans egen skildring av denna fiird i artikeln »Hvor-

ledes jeg blev digter» berattar han med vilket jubel han

satt pa dacket bland alia jublande kamrater. »Jeg var fri

for onde, hadske blikke, for grove anfald af grove munde . .

.

den gladeste blandt de glade. Og da saa danske skibet

kom til, danske og norske studenter blandedes paa begge

skibe, og de tilsammen drog ind i det minderige Kalmar,

da kom noget nyt til; de store folelser, de lange syner og

et aldeles overvaeldende begjser om at faa vsere tolk for

dem! Jeg stod i stavnen og holdt lange taler, hvori jeg

sagde saa deiligt, som jeg vidste, alt det, der strommede

Under en reise i Suerige, Digtc og Sange,



STODENTilOTET I SVERIGE 33

paa mig fra stranden, vi seilede ind imot, d. v. s. jegholdt

talerne for mig selv og undrede mig selv paa, om jeg

skulde faa mod til at holde en af dem i Kalmar. Men i

Kalmar kom jeg ikke laengere end til talerstolens trin;

men der sad jeg ogsaa den hele tid med det stille symbol

i mig selv: til trinet er du kornmet! Da vi seilede ind til

Stockholm hin vidunderlig skjonne sommerdag mellem

legende oer og sjungende fartoier, som kom imod os og

seilede omkring os — jeg syntes oerne seilede med — da

lioldt jeg atter et halvt dusin taler for mig selv og undrede

mig atter over, om jeg skulde have mod til at holde, om
bare en halv i Stockholm. Det havde jeg ikke, men jeg

sad som for i Kalmar paa talerstolens trin og svor i mig

selv, at ogsaa jeg vilde blive taler, for dette var altfor dei-

ligt . . . Paa veien nedover mod sjoen fik jeg saa mange

blomster som flere andre studenter tiisammen, tin min

glsede var saa vild som havde jeg i mange aar ventet paa

denne dag, og gleede tildrager glccde.»

P& bUten som forde ungdomsskaran till Uppsala satte

ban sig med alia sina blommor i famnen p3 relingen med
benen utanfQr, »det var for lidt at sidde indenbords» . .

.

»aftenens sol forgyldte Ridderholmskirkens tag og spir . . .

menneskeflommen foran viftede med hvide lommetorklseder,

Here tusind paa en gang og hurraerne bruste — da blev

det for mine eine til en begeistringens levende fos, lomme-

torklaederne var det hvide skum, som fossen i sin kraft

kastede mod luften, hurraerne donet af dens msogtige, pragt-

i'ulde fald i alkjgerlighedens opslagne verdensfavn. Alt, alt

var storhed og sol; med blomsterne i mit fang og synet

og synerne foran mig. sad jeg i ben til Gud, om jeg maatte

faa blive digter! . . . Puld af digterlsengsel gik jeg fra ind-

tryk til indtryk, til det sidste afskedens. Med min vert

under armen togedejeg. .. nedover mod dampskibenegjennem

en hilsende, viftende, blomsterkastende maengde, da pludselig

en ung jente trseder frem af flokken og nekker mig en

i!. — Vcrdandis enuUkrifter. 2iS.
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laurbasrkrans. Jeg for et par steg tilbage, hun tog jo frem

min hemmelige tanke for at krone den, jeg saa en folke-

genius i hende, som vilde fseste eieblikkets opbrusning i

min sjsel til alvor og arbeide . . . Jeg stod naglet fest til

stedet, hun forlegen over min forlegenhed . . . og da jeg . . .

spurgte hende, nsesten barsk, hvorfor hun netop gav mig

kransen, blev den lille rsed og to tanter maatte til med
den oplysning, at de havde bestemt, hun maatte give den

til den norske student, som hun syntes bedst om. Dette

fortolkede jeg paa min maade ... en hoiere magt havde

drevet hende til mig, jeg satte kransen paa min hue saa

sikker, som havde den vasret rakt mig i en drora, og jeg

var vaagnet med den i mine hsender.» »Jeg gjorde mig selv

det Lefte, at naar jeg kom hjem, vilde jeg hive alle Aviser

overbord og atter prove om jeg ikke var digter. Nu kom,

syntes det mig, med nyt liv, nye evner.»

Nar han kom tillbaka till Kristiania sov han forst i tre

dygn med korta mellanrum for maltiderna och skrev si'

sina reseintryck med sa mycket liv och farg att de vackte

stort uppseende.

Sa for han hem till pr&stgarden, uttankte, skrev och

renskrev p& fjorton dagar det fSrsta helt norska skade-

spelet, Mellem Slagene. Uppfylld av levande beundran for

Sveriges stora, historiska minnen drevs han att genast fram-

visa vad slags hjaltar Norge hade haft.

Han hade blivit djupt imponerad av att i Riddarholms-

kyrkan och Uppsala domkyrka sta vid hjilltekonungars kista,

och. av att se i museer kl&der och vapen som de burit.

Han sager tjugutals §r dSrefter ». . . Jeg havde aldrig ttenkt

mig at kunne staa saa nser en stor tids historic. » I etfc'

sadant ogonblick sade han till sig sjalv att det svenska

folket ar ett stort folk, »et af de storste, historien kan

fortselle om, ja i forhold til virkemidlerne og tiden, hvori

det virkede maaske det storste» och att »naar det svenske

folk midt imellem disse minder gaar en jevn, borgerlig
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gang som broder ved vor side, da ever han dog sin helte-

modigste gjerning. Ingen kan nemlig vsere blind for den

umaadelige fristelse som ligger i alle disse ord fra den

gamle tid.

»

Nar han senare hort nationalforsamlingar pruta pa an-

slag till museer och kyrkor, da bar han kant lust att

stiga ner och beratta vad motet med forgangna tiders

roster den gangen verkade i den unge studentens sjal.

Med Kung Sverres maktiga gestalt i Mellem Slagene

intrader ett nytt skede i Bjornsons liv. Pa hosten for han

med stycket till Kopenhamn for att forsoka fa det uppfort.

Han ville dit »hvor forstaaelsen var storst, kunsten videst

kommen».

8. I Kopenhamn 1856-57,

"Sangen har evighed, derfor den skyder
fortid og frsemtid i hob for dit syn."

Bjorn&tjerne Bjilrnson.1

Bjornson lyckades i f6rstone inte att fa upp Mellem

Slagene pa scenen i Kopenhamn. Men tiden dar hade i

alia fall ett fruktbringande och i hog grad stimulerande

inflytande pa hans sjalsliv och hans skaparlust. Han hade

kommit in i ett andligen mildare klimat och han var om-

given av dem som uppfattade och uppskattade hans diktar-

gavor, medan vannerna i Norge hade vantat sig mer av

honom som politiker an som diktare.

Han kom snart in i en fri klubb, en krets av litterart,

konstnSrligt och vetenskapligt begavade personer bland dem

den utmarkte kritikern Clemens Petersen. Dessa voro upp-

blandade med folk av diverse kuriosa kategorier. Man sam-

lades varje kvall och dar diskuterades >allehaande gud-

dommelige og menneskelige materier*.

1 Sangen i Digte og Sange.
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En dansk, N. Witte, s&ger om denna klubb: »Mest be-

frugtende var imidlertid Samlivet med den norske Digter.

Var der blandt de andre adskillige flinke Folk og enkelte

Helte — han var i de ungdommelige Medlemmers 0ine

mere end en Helt — han stod aandelig talt som en

Kjaempe i Msengdens lave Flok. Han overvseldede Tilhorerne

med sin Veltalenhed, forbausede dem ved det nye i sine

Synsmaader og Ideer, saavelsom i de Former han iklasdte

dem.»

Sophus Sckandorph skriver ocksa »det var Bjornson, pa

hvem alles oine hvilede . . . Han stod i sin feireste ung-

doms lofterige naturkraft; han var fuld af tro paa sig selv,

kunde godt vsere stolt og anmassende men oftere fsengslende

og dragende til sig. Hans tanker skabte sig en veltalende,

en betagende form ; hvad han end talte om, formede det

sig til poesi.»

Bjornson upplaste for sina vanner Mellem Slagene som

en slags ersattning for att han annu icke fatt upp styeket

pa scenen, inte ens i Kristiania eller Bergen, dar dock hans

van Ibsen var den dirigerande.

Sina studier av tysk och dansk litteratur och aven is-

landska sagor bedrev ban fiitigt. Samtidigt skrev ban pa

en gang nutidsberattelsen Synneve Solbakken nastan fardig,

och paborjade forntidsdramat Halte-Hulda pajambisk vers,

och lade darjamte planen till berattelsen Arne och dramat

Sigurd Slembe. Detta allt pa nagot over ett halvt ar.

Bjornson skriver 1880 om sina dubbla forstlingsverk:

»Jeg begyndte inden sagaens og bondens ring, idetjeglod

den ene belyse den anden, hvilket den gang var nyt.» Han

lyckades visa det obrutna sammanhanget i karaktarsdrag

mellan det urgamla och det unga Norge. Han hade funnit

gemensamheten i stam och art hos forntidens och nutidens

norrman, samma manniskotyper i sagan som i Somsdalens

bonder.

Collin visar sammanhanget i denna egendomliga parallell-
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diktning. »Der kan neppe vaere tvil om, at Synnove-skik-

kelsen er vokset frem ved kontrast-association med Halte-

Hulda: to kvinder som udtryk for de storste modsaBtninger

i det norske folks natur — en stridvsekker og en fredstifter,

den vildeste kraft og den mildeste; kjajrligheden som en

monoman lidenskab eller sygdom og kjserligheden som

livets hoieste sundhed og harmoni. En saadan vingebredde

var der i Bjornsons forste fantasiflugt. Den fire og tyve-

aarige digter vilde rumme de to modsatte kraftpoler paa

en gang i sin sympathi . . . Noget mterkeligere end disse

to kvindetyper — og de mands-skjaebner, hvori de greb

bestemmende ind — havde det gamle og det nye Norge

ikke at opvise. Med dem maatte en ny norsk menneske-

skildring begynde. Tilsammen gav de ligesom en udsigt over

det norske folks historie i gammel og ny tid. Mellem dem

rummedes alt andet.»

Kedan nu framtrader fullt klar den roda tr&d som sedan

alltjamt gar igenom s& gott som hela Bjornsons diktning,

saval som bans liv, tron pa kvinnan som mannens basta

stod, som befrierskan i varlden Mn vad som synes honom

overmaktigt b&de inom ocb utom honom sjalv — en fral-

sande och fornyande makt.

Francis Bull 1
anser att det var som medel till sjalv-

uppfostran han Ster och ater fratnstaller den kraftfulla och

begavade mannen, som vill bryta sig vag genom alia hinder,

utan hansyn till vad han stoter pa, men som genom kar-

leken skall lara sig att dampa och beharska sig, kulturen

miste overvinna naturen, det milda f& makt over det starka.

1 Se inledningarna till standnrdupplagan av Bjornsons samlade
verk.
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9. Aterkomst.

"God morgen, sol nieUem grenne lo\

ungdoms-sinn i de dybe dale

smilet i deres morke tale,

himlens gull pa al jordens etev."

Bjiirnsijerne Bjornson. 1

Under slutarbetet med Synnove efter iterkomsten till

Kristiania skriver han till Clemens Petersen att karaktarernn

dagligen oppna djup som han inte har sett forut. »Hvor-

hen jeg vender Blikket staar de og venter.* Emellanat

stjal »han ifrSn sig tidningsuppsatser saa at ikke Synnovo

ved af det, og saa op til hende igjen». Han borjar kanna

att denna berattelse nog ej blir den enda, men »Dramaet

sidder i Hoissedet og venter*. »Aldrig slipper Hjertet sin

forste Elskov.* Till det beh6vdes hela hans kraft och »Ko,

Ro» men alia dra i honom.

Nu satte Bjornson in Synnove Solbakken i Illustrerot

Folkeblad, vars redaktor han blivit. Kort darefter utkom

den i bokform i ytterst ansprakslSs ntstyrsel.

Det hade lange vilat en kallkritisk och skeptisk andu

Over litteraturkritikerna och den litterart intresserade Kri-

stianiavarlden. Welhaven hade hanat allt tal om en sjalv

standig norsk kultur. I det hela taget var enligt Ernst

Sars den radande tonen » til det yderste negativ, kritisk,

skeptisk*. Och Bjornson sager att dar rSdde en »djevelskt

prosaisk kvseleluft*.

Detta ar val forklaringen till att en av de framste, pro-

fessor Monrad, ej hade mer vaken blick for Synnove Sol-

bakken an att han i sin anmalan kan falla ett yttrando

sSdant som »visselig ikke ilde til en Begyndelse* om
denna berattelse som genast mottogs av den danska kri-

tiken som ett fullodigt masterverk, dar karaktarerna voro

framstallda »med en psykologisk finhed, der er uovertraffelig*

1 Ternernes Sang i Halte-Hulda,
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och d£r figurerna framtrada enkelt och »gjennemsigtige,

saa man ser dem lige ind i bjertet . . .» »Det er naar man

heser denne bog, som om man havde levet Isenge oppe

mellem norske bonder.*

Och den danske diktaren Hostrup ser genast att den

• bebuder en virkelig Digter, en stor Digter, en Banebryder*,

en som skommer med evige Syner og fremdrager en ny

Tid af Nordens og Norges Herlighed». I Bergen vackte

boken ocksa genast sensation.

Det fanns ju aven dem i Kristiania som vSgade nttala

berom i sina kritiker. Det heter t. ex. att boken var morsk

i sin grundtone og gjennemluftet af varm poetisk strem-

iiing». Otvivelaktigt hjalpte Synnove Solbakken aven till

befrielsen ur ett pessimistiskt okenbalte, som Sars ut-

trycker sig.

En kamrat till BjOrnson berattar en anekdot om hur

Synneve Solbakken slog an pa den breda publiken En

skomakare, som Bjornson var skyldig for flera par stovlar,

liotade honom med att s&tta in honom pa galdstugan. »Har

ni last Synneve?* fragade kamraten. »Nej.» »Ni borde i

alia fall lasa den forst innan ni bestammer er.* Nar de

traffades nasta gang, sade skomakaren: »Ja nu bar jag last

Synneve Solbakken. Det far vara med skulden sa lange.»

Ett intressant meddelande, givet av forfattaren sjalv, till

Chr. Collin, ar att Thorbjorns och Synnoves historia frin

borjan bade varit tankt att sluta tragisk, men »de vilde

ikke». Det skulle ba blivit en slags sliiktodestragedi, men

allt eftersom diktaren kande krafterna vaxa under det

ljusa och styrkande uppehallet i Kopenbamn, utplanades

den fruktan for ett morkt slaktarv som han bar inom sig

sjalv, i likhet med ThorbjOrn, och son: val uppkommit

genom faderns ofta uttalade oro for detta arv och for att

han skulle likna sin farfar.

Pa sensommaren fardigskrev ban Halte-Hulda, den olyck-

ligt gifta kvinnans tragedi, och inlamnade den till Kristiania
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Teater dar den blev antagen. Eget nog lamnade Ibsen nnge-

far samtidigt in sin Hcermcendene paa Helgoland som

behandlar samma motiv.

P& hosten uppfordes Mellem Slagene. Bjornson satt sjalv

med bland ask&darna och berattar att nSr ridSn gatt ned,

var det fSrst hogtidlig tystnad, men sa brot bifallet los.

Vid andra forestallningen var det fullt hus och Bjornson

hade slagit igenom.

Nu lever han i »Idel Glsede og Lykke, alle saakaldte

Fiender (hvis Tilstedevserelse jeg forresten aldrig bar felt) -|

er som blaj-ite vsek, bare Lykonskninger og Tak. Jeg tor

sige, at fortiden har de ingen kjserere ling Mand heroppe,

man kappes og strides om mig ... At lykken var saa deilig

vidste jeg ikke.»

10. I Bergen.

"Fra (lit novske sinn

skinner lykken in, —
ay din fortid ma der fraemtid gi."

BjSrnstjerne Bjornson. 1

Nu kastades den unge diktaren in i en ny verksamhet.

Ole Bull 2
hade telegrafiskt kallat honom att bli artistisk

direktor och instruktor vid bans lilla norska teater i Bergen,

som rakat i total oreda och in hordes krig. Bjornson som

vid telegrammet kande sig som »optaget til himraels», Star

sig uppdraget med villkor att samtliga oeniga artister stanna

vid teatern.

Med friskt mod tar han itu med den svara uppgiften.

Han kande den tiden livet som skummande champagne,

berattade han, i lyckan over de nyvunna segrarna som

diktare. Nar han forsta g&ngen stod uppe pa scenen och

1 Til Bergen, Digie og Sange.
2 JTorsk violinspelare och kompositor,
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sag kulisserna rora sig, kande hans stolthet inga granser.

Och hela arbetet med att framskapa en akta norsk scen-

konst kande han som en del av den norska sjalvstandighets-

kampen.

Bjornson var en sceninstruktSr av guds nade, och upp-

forde under stort bifall det ena stora stycket efter det andra,

daribland Ibsens Usermsendene. Under loppet av en enda

sasong satte han i seen 25 nya stycken.

Dessutom hinner han med och liar mod nog att mitt i

radande penningkris, som fyllde stadens annars sa levnads-

glada borgare med bekymmer och oro, sta.Ua till med en

maskeradbal pa teatern, ett bondbrollop i Hardanger med

tablaer av Tidemand och Gude.

Han blir skarpt anfallen i pressen och svarar att »er der

nogen mening med kunst og beslaagtet glsedes indflydelse

i et samfund, saa er det da vel den, at de skal saavidt

muligt redde sindet opover de bekymringer for daglig nod-

torft, som det ellers gaar under i. Det er paa dette punkt

at kunsten byder religionen hjselp».

Maskeraden blev munter och lyckades sa val, att den

upprepades nasta ar.

Bjornson utvecklade under denna tid en fenomenal arbets-

formaga. »6ode evner maa have noget at bestille. Ellers

virker de edelseggende* liar han sjalv skrivit om hjalten i

hans forsta berattelse Aunicn Och nog hade han anvand-

ning for sina overflodande krafter under Jen halvtannat ar

langa Bergensvistelsen. Inte nog med allt teaterarbete, in-

struktionen som han Sgnade stor omsorg, bearbetningar av

teaterstycken, fern veckors gSstspel med truppen i Trond-

hjem m. m., utan han blev aven efter fOrsta aret redaktor

av Bergensposten, och skrev dar artiklar om ungefar

allting mellan himmel och jord.

Under Trondhjemsturen forlovade han sig med den 24-

ariga Karoline Beimel's, en nybliven skadespelerska som

tillhSrde truppen. Enligt den nu 86-ariga fru BjSrnsons,
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berattelse skedde det pa en vandring upp mot en fjalltopp,

»og naar vi kom op — ja da var vi forlovet, da!» ocli

ogonen lysa skalmaktiga och stralande sora vore hon annii

den unga nyforlovade.

De tillbringade sommaren tillsammans med en vaninna!

p& Utigard i Eikisdalen i Komsdalen, och dar skrev Bjorn-

1

son stcirsta delen av berattelsen Arne, som langc legat oclil

jast inom . honom. Aven den var tankt att sluta tragiskt,

men forfattaren var val allt for lycklig att inte omforma

den.

I den tranga Eikisdalen rick sangen Over de hoje Fjeldo

liv, denna underbara sang som tolkar manniskoandens djupa

langtan mot det stora och avlagsna, mot okanda mal och

vida syner, en sang som val finner storre eller mindre gen-

klang i varje manniskobr6st.

I September 1858 gifte de unga sig och slogo sig ner i

den li 11a teaterbostaden. Lonen vid teatern var ej stor,

2.400 kronor, men med tillagg av 36 kronors manadslon i

Bergensposten redde de sig. Den overstrommande jubel-

staraningen under denna tid finner senare sitt uttryck i En
glad gut.

Bjornson fick genom tidningen avgorande inflytande pfl|

stortingsvalet 1859. Han kastade sig med liv och sjal i

valstriden och anar en vandning i det politiska livet fran

en mer idyllisk och fredlig period till en stormfull politisk

kamptid, vilket aven intraffade.

Han fordrade att stortingsmannen skulle inte bara vara

hederliga och duktiga personer, vilket man dittills ansett

vara nog, nej, de skulle valjas efter politisk trosbekannelso

och valet skulle uttrycka staden Bergens vilja och meniiiK

i de olika fragorna, och representanterna skulle vara palit-

liga bevakare av att alia sammansmaltningsplaner med

Sverige forhindrades.

Med enorm majoritet segrade bans kandidater, gainln

Wergelandska frihetsvanner, genomtrangda av nationell anda,
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Over de forutvarande fyra »ultra unionsv&nliga» pamparna i

staden. »Det er i farefulde tider at veteranerne maa rykke

ud», hade han skrivit.

Och BjSrnson och Ole Bull arrangerade i segergladjen

en 17 majfest med nytt liv i. Dar holl Bjornson sitt forsta

offentliga tal, som gjorde ett sk djupt intryck att dr Klaus

Ifanssen
1

, som da var skolyngling, skriver fyrtio ar senare

>...det ansvar Bjornson den gang la' ind i vore sind, det

liar fulgt os siden livet fremover . . . Den dag blev som en

indvielse til en ny tid for mange, ja for hele livet i

vor by».

Malaren Ross beskriver honom vid samma tillfalle: »Som

en solgud stod han der og lyste med sit blonde hoved hoit

loftet, og hans tale rungede, utover den tryllebundne

ma?ngde. Der var stilt som i en kirke, ja meget stillere*.

Direktor Johan B0gh i Bergen berattar som ett barn-

domsminne vilket intryck Bjornson gjorde med sin smarta,

kraftiga figur, sitt 6ppna, renskurna, lysande ansikte och

hur han verkade »med sin vidunderlige malmfulde rest

som en aabenbaring fra en verden, der var vidt forskjellig

fra den som vor dengang saa rolige spidsborgerby havde

indrettet sig».

Denna var vann han tva av sina stoltaste segrar, den

forsta segern som politisk agitator och som folktalare. Val-

negern i Bergen gav eko genom hela landet. Den fOljdes

av den ena liberala segern efter den andra. Det blev ett

fullstandigt genombrott.

Nu kallade overretsagferer Ole Eichter
2
den uppgaende

stjarnan att overta den politiska ledningen i Aftenbladet i

Kristiania och Bjornson lamnade darfCr Bergen v&ren 1859.

Men under sommarvilan pa Hop B
skrev han forst den

1 Lakare i Bergen.
2 Senare norsk statsmim'ster i Stockholm.
8 Konsul Michael Krohns vackra lantstalle vid en havebukt nara

)3ergen.
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ododliga sangen Ja, vi elsJcer dette landet, och fullbordade

berattelsen Arne.

Han hade fatt iden till inledningskapitlet i denna berattelse

pa en fard fran Kristiansand till Sogne, da han for forbi

en brant dar han tyckte sig se den norska bondens saga

under de oberomda arhundradena inskriven med bildskrift:

Ijungen och enen, furan och bjOrken, som strava sig uppfor

trots allt motstand, tilamodets och den sega uthallighetens

epos, som Francis Bull uttrycker sig.

Bjornson sager- sjalv: »Denne bog har Hjertet skrevet .

.

i Begeistring med menneskelig Medlidenhed og Barmhjer-

tighed; min herlige Forlovelse har vist hjulpet mig». Men
nar han fick se boken i tryck blev han forfarad och »vrider

sig som en mask» under dess »obarmhartiga allvar.» »Jeg

kan ligefrem ikke begribe at jeg har skrevet den . . . Dette

verk er en Frugt af alle mine ikke kuede Lidenskaber.

Derfor hader jeg saa Synden omkring mig fordi den i mit

eget Hjerte overrumpler mig.» »Er jeg saa endelig fserdig

med det Sorte.»

Och han klagar over att det svarta lurat sig pa honom

och att han aldrig kommer till att skriva det han heist

vill; »naar skal jeg af mig selv og min Gud faa lov til at

naa dette?» Han ar fortvivlad och ber sin van Clemens

Petersen om nagra trostens ord.

Sex veckor senare skriver han till sarnme man att han

har mycken gladje av Arne, och att han nu ar halvvags i

arbetet pa ett epos Arnljot Gelline och vid sidan darav

bftrjat en »sod liden Fortaelling», En glad gut. I motsats

till Thorbjorn i Synneve Solbakken och till Arne har fjivind

i denna berattelse »den lykkelige Vuggegave af et Solskins-

gemyt, der leger over al Verdens Vanskelighed. Han er hvad

de andre vilde have vseret» sager Bjornson.

Sa hastigt skiffcade alltsa diktarlynnet.
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11. Den forsta stora unionsstriden.

"laft dit Hoved du raske Gut' ;

Sjornstjertie Bjornson. 1

Samma dag, tidigt pa hosten 1859, som stortinget

oppnades av den nyblivne kung Karl XV, publicerade

Bjornson i Aftenbladet sin nya sang, Ja, vi elsker dette

landet, tillagnad kung Karl.

Kedan i Bergensposten hade Bjornson uttryekt sin

sympati f(5r kronprinsenregenten. Han hade kommit till

landet sung og fager og stortsenkU. I det ridderliga och

eldiga i bans natur fanns det mycket som tilltalade Bjorn-

son, och bada ville samla Nordens tre folk, men skillnaden

mellan dem i detta var att Bjornson ville att de tre rikena

skulle samarbeta under full nationell sjalvstiindighet, utan

varje sammanblandning, medan kronprinsen visat tydliga

tendenser att vilja oka gemensamheten i unionen bide pa

militara och andra omiiden. Nagon svensk-norsk helstat

som en del svenskar och norrman astundade ville Bjornson

ingalunda veta av, lika litet som att Norge skulle ned-

pressas till ett lydrike eller en svensk provins.

Inom kort vaxte en strid upp, som blev bade haftig och

langvarig. Kungen hade grundlagsenlig ratt att ha en

norsk eller svensk stathallare i Norge, men smaningom

hade detta ambete blivit forhatligt for norrmannen och

forslag framstallts om dess upphavande. Kung Karl hade

privat givit nagra av sitt norska rads medlemmar lofte att

sanktionera den onskade andringen. Han hade amnat avge

detta lofte i trontalet vid stortingets oppnande, men pa tre

av sina svenska statsrads tillradan, begransade han sig till

att meddela Stortingets ledande man sin avsikt. Det var

darfor i full trygghet stortinget i december 1859 beslot

stathallarskapets upphavande.

1 0ivinds Sang i En glad Gut, I>igte og Sange.
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Eraellertid hade den svenska pressen oppnat en skarp

polemik mot de norska kraven och nar stortingsbeslutet

blev kant i Sverige motionerade publicisten V. F. JDalman

pa Riddarhuset om att riksdagen skulle begara av kungen

att icke sanktionera beslutet utan riksdagens horande.

Efter en for Norge krankaude motivering, som havdade

Sveriges overhoghet i unionen, beslSt riksdagen att fordra

en revision av riksakten, som gick ut p§ bl. a. gemensam

representation m. m. Den svenska ministaren hade redan

forut Sndrat mening och gjorde till kabinettsfraga att

kungen skulle vagra sanktion pa stortingets och den norska

regeringens enhalliga beslut, vilket han aven gjorde i norskt

statsrad, men forklarade till protokollet att han delade sitt

norska rads uppfattning av sakens betydelse i Norge, men

ej ansag tidpunkten lamplig, utan ville framdeles sjalv

foresla denna grundlagsandring.

Nar sa statsminister Louis Be Geer dikterade att grund-

lagen om st&thallarambetet angick bada rikena, och saledes

ej kunde andras annat an i sammansatt svenskt och norskt

statsr&d, d^ beslot stortinget enhalligt en adress till kungen

vari det opponerade mot en revision annat Sn pa grundvalen

av likstalldhet och vardera rikets radighet i allt, som icke

var lagligen att beteckna som uuionellt.

Det ar vart att lagga marke till att Louis De Geer pa

gamla dar i sina Minnen yttrar att om man vill bygga

sin dom p& allmangiltiga rattsgrunder, sk kan det knappast

fOrnekas att norrmiinnen ha ratt i realiteten i niistan alia

sina pastaenden, och att det inte ar billigt att det ena folket

uppoffrar mer av sin sjalvstandighet Sn det andra, ty da

blir det ena i storre eller mindre grad ett lydrike.

I Sverige hade Norge nagra fa ivriga forsvarare, diivi-

bland August Sohhnan 1 och August Blanche 2
, vilken Mde

i pressen och borgarst&ndet kraftigt manade de »6vermodiga»

1 Redaktor i Aitonbkdet.
* Forfattare.
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iitt ej blanda sig i Norges enskilda angelagenheter. Adolf

llcdin
1

talar i sin politiska debutartikel samma spr&k. Sju

\ciiska tidningar, med Aftonbladet i spetsen, talade Norges

;ik, men en storm av ovilja mot Norge hade rest sig och

Bet uttalades oppet att Norge skulle betraktas som en svensk

provins.

Bjornsons barm och sorg vaxte allt eftersom de svenska

iingreppen blevo mer och mer utmanande. Mot dessa satter

Hjiirnson upp en stolt, norsk sjalvhavdelse i en rad artiklar

lorn tala rent ut. Bjornson utformade sitt program for norsk

IViimtidspolitik klart: »Foreningen kjser, men Selvstsendig-

li'ilen kjasrere. » Och han forklarar att huvudregeln i norsk

politik skulle bli: for varje steg Sverige tar mot v&r sjalv-

stitndighet for att f£ foreningen fastare, viker denna ett

hteg tillbaka. Denna regel skulle norrman lara sig utantill

och upprepa for varandra tills den bleve nationalmedvetande.

Striden hade klargjort att Norge kampade for sin sjalv-

Htiindighet som suveran stat medan Sveriges strid gSllde

ntt vinna overhoghet 5ver Norge.

Bjornson hade i Aftenbladet anvant skarpare och : mo-

digare ord an nfigon annan tidning, och hans upptradande,

som de forsiktiga och radda fruktade kunde reta och hetsa

Hvenskarna till krig, vSckte sS mycken ovilja, att han i

januari 1860 forjagades fran redaktorsplatsen och rent av

led forfoljelse.

Man var aven rasande pd honom for att han hade kraf-

ligt stott en strax efter stortingets sammantrSde bildad

rcformforening, ett forsok av Johan Sverdriq)
2
att organisera

de liberaldemokratiska elementen i stortinget till ett parti

och f5rena dem till planmSssigt samarbete. NSgra och

Irettio stortingsman sloto sig genast till, och foreningen lade

l^ninden till det stora liberala reformpartiet.

Forgaves forsokte Bjornson overtyga folk om att reform-

1 Jfr Verdandis smaskr. n:r 100: Adolf Hedin av Valfrid Spdngberg.
2 Senare statsminister.
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foreningen var ett arligt och fullt berattigat partiforbund.

I artikeln Politislce Partier inleder han f6r forsta gangen

i norska pressen den principiella debatten om det beratti-

gade i partibildning ocb partistrid.

Likafullt blev klubben stamplad som ett hemligt revolu-

tionart sallskap. Hela landet blev upprSrt av en artikel i

Morgenbladet som skranide med att meningen var att

klavbinda bondernas overtygelse och leda dem som far.

Och klubben kallades Jacobinerklubben.

Darjamte stiftade Bjornson tillsammans med den egent-

liga initiativtagaren Ibsen Det norske SelsJcab, som skulle

verka for nationell konst och litteratur. Bjornson blev ord-

forande och Ibsen vice ordforande. En medlem av sall-

skapet skriver att motena varje vecka voro livligt besokta.

Den ledande var Bjornson. Ibsen gick tyst omkring, lyss-

nade till vart ord som talades, men yttrade sjalv sa gott

som inte en stavelse. Sverdrup, som sedan eftertradde

Bjornson som ordfSrande uteblev aldrig, om han ocksi haft

en het dag i stortinget.

Bjornson hade statt framst i Aftenbladet och mottagit

alia hugg. Nu folio prenumeranterna ifran och slutet blev

att Bjornson maste offras pa unionsfridens altare. Men

fastan stalld pa bar backe med sin familj var han lika

kampglad och skriver under denna stridsfyllda tid Svar fra

Norge til Talerne pa det svensha Piddarhuset.

»Har du liort hvad Svensken sier,

unge norske mand?>

vari han havdar att det norska folket ocksa har sin saga.

Han kunde ej sluta sin dikt i harm utan sager:

"Bliver det for gait derinde

skal vi vej til Torgny 1 fmde.»

Nu som alltid litade han pa det svenska folket, i mot-

1 Torgny Laqman som reste sig pa Upsalatinget 1018 och ford-

rade av Olof Skdtkonimg att det skulle hullas fred med uorrmannen.
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sats til] den del darav som han senare beteeknade med
namnet »storsvenskarna», och hoppades pa forbindeLsen

mellan norsk och svenslc demokrati. M -n han kande sig

besviken. Det var sa fa som voro nog vidsynta och nog

vidhjartade att vilja respektera Norges grundlag^enliga ratt

till likstalldhet och sjalvstandighet i unionen.

POrst efter 13 firs uppslitande strid uppgavs det svenska

motstandet, och Oscar II sanktionerade i norskfc statsrad

bpslutet om upphavande av stathallarambetet. Efter hand

insSgo svenskarna det berattigade i det norska kravet, men

liksom sa ofta senare forst efter langvarigt motstand. Det

liar alltid varit lika svart for svensken att forsta att Sveriges

kung ocksa var Norges kung och att han som sadan hade

skyldighet att ta hansyn till Norges vilja och ratt att be-

sluta i egna angelagenheter, oberoende av Sveriges onsk-

ningar.

Ett par dagar sedan telegrammet kommit om debatten

och omrostningen pa Riddarhuset och i de ovriga standen

publicerade Bjornson kapitlet i En glad Gut med den fri-

modiga sangen:
1

• Loft dit hoved, du raske gut,

om et haab eller to blev brudt,

blinker et nyt i dit 0je

Loft dit boved og- tag din daab

af det boie, straalende haab

som over verden hvsslver

og i bver livsgnist skja;1ver.»

Han visste att

aldrig kuer du vaaretis skud

bvor der er gjwrende kraefter

skyder det aaret efter».

Under denna tid, da hans hustru lag livsfarligt sjuk i

flera manader, skriver han en stor del av En glad Gut,

och inledningen till Arnljot Gelline, allt under det att

1
I En glad Gut, Digte og Sange.

4. — Verdandis smdskrifter. lJ i.S'.
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bans tidningsartiklar hagla, bl. a. till forsvar for mordaren

Arne Kulterstad, vilkens avrattniagsdag redan var utsatt

nar Bjornsons inlagg astadkom benadning till livstids tukt-

hus. Detta var en seger som skankte honom stor gladje.

Men nu langtar ban till utlandet, bort fran alltsammans.

Han vill »fylde sit glade bryst og synge» och sokte ett

resestipendium. I forboppning att fa det, beger han sig till

Kopenhamn i maj 1860 for att sedan fortsatta over Tysk-

land och Osterrike till Italien, en utlandsfard som togi

tre ar.

12, [ Italien,

"Staerkere langsler fitr bamesod hvile

inindrc tor vugne og amilo."

BjSrnstjeme Bjornson.^

Fran Kopenhamn skriver han dagen efter sin ankomst

dit i ett otryckt brev till sin hustru, som med sin lille

son vistades bos sina svarforaldrar i Sogne, da respengarna

voro for knappa att racka till mer an en. »Nu er det hele

Norge som lukket til bag mig, der gaar blot en bred lys

Strime ud fra Sogne og hidover, hele Eesten ser jeg ikke.

Og saadan er det jeg en Stund vil have det forat kunne

samle mig og tale med mit inre Menneske. Parvel da Norden

for mange aar.»

Efter en tids vantan pa utgSngen av bans ansokan om
resestipendium, dar han hade Ibsen som medtavlare och

universitetets avstyrkande for dem bada, kom sa regeringens

tillstyrkan till ett stipendium pa 500 spd. (2 000 kronor) och

p& den forhoppningen ger han sig lugnt i vag.

Han blir genast tjusad av Italien med alia dess skatter

av skonhet och beskriver hur han kom korancle i Milano

och fick syn pa Milanodomen. Han reste sig upp i vagnen

1 Fra Monte Pincio i Digte og Sange.
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och skrek: »Det var jo ingen kirke, det snehvide berg der

I'oran, det var et umaadeligt stort orgel, bygget i friluft,

raed mange,, mange, mange piper, smaa og store, som til-

sammen sang et snehvidt halleliija . . . Husk hvad respekt

vi oppi Norden endnu dengang havde for marmor! Husk

hvor lidt jeg igrunden havde set, og at dette fine, rike, ny,

og dertil saa vsldige medte aldeles uventet min unge be-

undrings-torste sjsel. Saa forstaar man kanske, at marmor-

kirken i Milano blev det i ojeblikket mest overvaeldende

jeg har set . . . Jeg forestiller mig altid, at store nye in-

tryk er erobringer, som Isegges til, hvad vi for eier. Lefter

hojere op end vi forstod. Undertiden gir det ny aevne,

undertiden redder det os.» Han tycker sig se pa folk om
de ha »undergaat» eller icke undergatt de stora intrycken,

»at de aldrig har va3ret gjennemrislet af beundringens selv-

lose glsede».

Han minus sin forfaran nar han sa av en ung tysk

arkitekt far hora att Milanodomen var en sammanblandning

av tva konstarter, som ingen konstkiinnare hade respekt for!

Han kom till Rom pa julafton och beskriver juldags-

morgonen. »Klokkeklangen havde ikke vsekket mig; men

nu herte jeg den og skyndte mig at faa et vindu op — og

da blev klokkeklangen oredovende. Rom havde jo tre hundre

kirker. Alle klokkerne naadde jo ikke hid; men nok til at

himlen var full af malm.»

I det Sixtinska kapellet i Vatikanen tankte han: »aldrig

havde det faldt en Nordeuropeer ind at male det allerbeste

hejt oppe. Selve figurerne havde aldrig faat den overnatur-

lige storhed i nogen bjserne, som ikke selv var dannet av

saa stort et lys. Esaias sidder jo som et berg sidder over

et landskab, grundende i aartusener». »Jeg saa det egentlig

ferst da det pavelige kapel . . . istagmte et hallelnja af

Palestrina. Om en saadan musik havde jeg til det ojeblik

ingen anelse . . .» Den var »hejere oppefra end al anden

jeg havde hert, og straalede i meget, meget storre lys».
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»Den tog ned til os af himlens hemmeligheder. Husk, jeg

var den gang en troende gut; der var ikke religionstvil i

min sjasl. Jeg syntes bogatavelig, at profeterne og sibyl-

lerne i taget, og da isajr figurerne der foran mig borti

helvede, begyndte at rore paa sig. Det er ikke saa under-

ligt; thi ogsaa uden Palestrinas opvaskkelse afdedodegaar

det for sig, naar en ser henge paa dem, at de, som for-

tvilet synker dypere og dypere, og de, som bestandig sali-

gere stiger, bevceger sig, de forste nedover, de siste opover

— saa dypt har kunstneren vaeret grepet, saa vseldig har

hans kunst vseret. Siden laa jeg paa ryggen der i det Six-

tinske kapel, dag efter dag for at faa hver scene og hver

tigur i taget fast aftrykket i mit sind. Over hele Skandina-

vien har jeg senere forkyndt hvad jeg saa ...»

Nunnesangen ar nagot av det som mest drar honom till

sig. I solnedg&ngen gar ban ofta in i den narbelagna kyrkan,

dar de vitkladda varelserna sviiva innanfor ett galler i den

praktfulla kyrkan som i ett hav av ljus, men han k&nner

att annu finner han ej ord for vad han dar erfar.

Han tar lektioner i italienska och i arkitektur, laser hi-

storia och konsthistoria och lever »saaledes sammen med
store Msend og store Tanker og foler mig selv saa fornem

lykkelig derved». Han studerar gamla grekiska och romerska

forfattare, fordjupar sig i Goethe och Schiller och laser

Claudius, en tysk prast »vittig og from, to magelose Egen-

skaber, som sjelden er forenede». Svetonius' »Romerske

Keisere* intresserar honom som fa bocker, och han gar

samtidigt och ser p& deras byster, som han kunde skriva

mycket om, sager han.

I breven hem ror han inte vid norsk politik under flera

manader och tanker knappt pa att han inte ser en norsk

tidning. Nar han laser danska tidningar och ser »Eders

spotterier og bekymringer ... saa smiler jeg som fra 01ympen»,

men han langtar efter brev fran vannerna. Eljest bara

arbete och studier.
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Under intrycket av kraften i de tva jattestatyerna, Kastor

och Pollux pa Quirinalen diktar ban Bergliot och Brede

Sejl over Nordsja gaar. Han skriver till hustrun att han

varit i en fin, klar stamning allt sedan han kommit till

Rom, att han aldrig arbetat sa mycket och sa givande

som har, och redogor for gSngen och personerna i det drama

han haller pa med, Kong Sverre. Stoffet ligger klart och

jamberna flyta latt, sager han.

Dartill studerar han langsamt och grundligt museer och

kyrkor och minnen och laser stora verk, men^pa varannan

sida i breven tranger trots allt arbete bans langtan efter

hustrun och barnet fram. Han lagger resplanen f6r henne

in i minsta detalj, langt innan de ha respengar for henne.

Efter tva och en halv manaders arbete sander han Kong

Sverre till tryckning, och ar da redan i farten med att

torbereda sig pS. ett annu st6rre drama, trilogien Sigurd

iSlemhe, till vilken han gor en mangd forstudier. Han

forsoker att i fantasien se de stallen hans hjalte en gang

sag. Och han har en ypperlig bjalp hartill i professor

P. A. Munch, som vistades i Eom och kunde ge detaljerat

besked om drakter och seder och bruk p& Kong Sverres tid.

Emellanat skriver han lyriska dikter som han amnar

utge till julen. Det finns ingen grans for hans arbetsiver.

Pa den beror ocksa hur snart han skall fa pengar till

hustruns nedresa. Han skriver rorande, trostande ord till

henne: »Vser nu glad med Blomsterne, Gra5sset, Skoven og

Fuglen, bad og spring, kjcel og syng og skriv til mig.

Naeste Sommer er vi under enhver Omstrendighed sammen.

Hvor skal vi ikke blive Born paa nyt sammen med vort

eget lille Barn ... nu maa du ikke vsere bedrovet, men
strerk og haabefuld.»

I brev till en van sager han sig iSngta till att skriva

det borgerliga dramar, bara han i de historiska har frigjort

sig fran sin oro, sin drom och sina syner. Det ar hov-

dingens tragedi som lange upptagit hans sinne. Innan detta
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historiska ar undangjort skulle ban inte kunna skriva tre

scener utan att spranga dem med patos eller betraktelser.

»Naar bliver jeg engang fardig for det, som jeg foler er min

egentlige Bestemmelse?» utbrister han.

Allt som oftast aterkommer han till resrad till Kavoline

angaende koffert, barrem, pass, pollettering, tullar, dricks-

pengar, matsack m. m. — Mr hon en gang skall komma.

Och han ber henne lasa 5ver detta allt i brevet tills lion

kan det utantill. Mest radd ar han for att hon skall leva

for knappt .och ber henne att inte vara knapp mot Stina
1

.

»Hellere for god end for knap mod hende, som bestandig

mot Tjenestefolk.»

Den 20 april skriver han till Karoline: »Ak, det er mig

saa fattigt og trangt til alle Sider; jeg er ikke skabt til

saadan at sidde indpint mellem allehaande Underhandlinger,

Raad, Trangsler og Bekymringer. Den plan at faa dig

til mig, ser nu saa mismodig paa mig, og mit Stykke som

var mig kjsert, begynder alt at falde i stykker . . . jeg kunde

rakke Tungen ud efter det. Ogsaa er du den eneste som

skriver rigtig kjserligt til mig . . . jeg bader og Iseser og

dovner — da det slet ikke vil gaa med Produktionen nu,

kun et og andet lidet digt. »

Nasta dag ar stamningen en annan: »Nu er ingen Penge

lsenger ivejen; thi en hervserende ven . . . tilbed mig straks

at stille sig i Forskud . . . du skal faa Fuldmagt til at

hffive Penge med nseste Post . . . Kan du reise uden pige . .

.

Her faar du blot en liden Pige til hjajlp, et Barn; vi spiser

ude; men vi tager Gutten overalt med os, som Skik er her.»

Nu trSffar han H. C. Andersen och blir »naturligvis

ganske magelest forelsket» i honom. Andersen laste sagor

for honom och »Alt var lutter Dejlighed*.

Nar han horde att Kong Sverre var inlamnad till teatern

stiger den leda han kant vid hela stycket, och n§r lidandets

h5jd, nar han tycker sig hora klapare saga replikerna, men
1 Barnflickan.
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sa blir han glad sedan han ater igen last igenom stycket.

Han finner det gott, fast stoffet ej ar stort och inte anlagt

pa att vara mer an vad det ar: Skildringen av en stark

man. Han kallar Sverre »vor Nationalhelt* . . . »min aande-

lige Stamherre. Jeg elsker ham. Jeg vil mit Land skal

elske ham*.

Med anledning av kritiken over stycket skriver han:

»>Stakkels Kong Sverre, jeg maa dog ofte tasnke paa ham.

Nu; — om nogle Aar ere vi vel atter sammen, og engang

i Himmelen vil han finde mig; thi ikke mange of hans

Undersaatter bar haft det Hjerte for ham som j eg.

»

Ater kommer nagot i vagen f6r Karolines resa. Han

ar beklamd av ensamheten och' han ser med missmod pa

de tre manader han for varmens skull skall tillbringa i Ariccia

uppe i bergen: »Nu maa ogsaa du paa din Side tage det

fornuftigt; du er jo rigere end jeg, du har din Dreng, thi

min smule Poesi erstatter ikke ham. Han kan dog skabe

dig mange ojebliks GIsede, ligesom treste dig i det Hele.»

»Blev mit Stykke antaget, tog jeg dig ubetinget herned . . .

.leg tor imidlertid ikke bygge noget hojt Haab.» Men
innerst inne glimtar hoppet: »Du skal se Gud hjaelper os.»

»Jeg synes at vsere saa vis paa, at du hverken tilbringer

Sommeren paa Segne eller i Bergen, men her, dog tor jeg

jo intet Haab vsekke.» Han talar om den oro som drivit

honom ut: ssaalsenge ikke det Vassentligste, ikke gode

Arbejder, ikke almindelig Anerkjendelse er naaet, saa laenge

har jeg uroligt Blod. After denne Reise, og efter disse Ar-

bejder haaber jpg til Gud det skal blive bedre.»

I brev till Ole Bicliter
1
skriver han, att ban langtar hem,

men vill ej hem forran han gjort »noget Ordentligt».

>Hvor kjsekke I ser mig ud, I, som Aar ud og Aar ind

staa midt i Slidet. Jeg maa vsere med, men maa ferst

have de rette Skuldre, ak jeg traenger saa megen Udvikling

forat blive i Omgang hvad jeg kan och foler. Jeg forivrer

1 Senare norsk statsminiater i Stockholm.
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mig. snakker mig tor og udenfor, og maaler ikke roligt

det Terrsen, som skal vsere Karapens. Dette i det Siorsto

som Mindste, saasnart min Tanke tiaader ud i Handling...

I har faaet en Vuggegave som Guderne har glemt, da de

skjaenkede min.»

Nu vaknar det politiska intresset upp en smula och han

ber Richter saga sig politikens stallning. »Man luigges jo

ikke over som en Suor, og du kan derfor begribe, jeg har

Interesser. » Nasta vinter amnar han pj vara bemma, men
,

sedan vill han ski sig till ro och utarbeta »ventende Stof»,

men samtidigt amnar han ta upp teaterstriden »heftigero

end nogensinde». »Jeg tager denne ene Sag og skal vide

at fere den, saa det svider dem nedad Ryggen.» sLaeser

man Kunsthistorie, vil man se, med hvilken overordentlig

borgerlig Anstrasngelse den Kunst er bleven til, som siden

opdrager saavel Nationen som den Fremmede gjennem

Aarhundreder »

Sa skriver han till en v&n som skankt Karoline pengar

sa hon »kommer med fuld Damp nedoverl Du kan tro

jeg er glad, ja, jpg kan ikke udtrvkke, hvor aldeles denno

Tidende har forvandlet mig, ligesom pudset mig op med

nye Klaeder, eller Naturen med dejligt Vejr, eller Va3relset

med blomsterduftende Ideer, eller Sjelen med Kammerater.

Jeg er bleven saa kjaerlig at jeg hjEelper Fluer op, der

falder i Badekaret, og jeg tanker mig, at du paa den

yderste Dag faar et vaeldigt Stykke Pandekage paa din

Tallerken for denne din Hsedersgjerning at give den lillo

vaevre Ting deroppe Vinger, saa ogsaa bun kunde kommo
af sit Vandfat (Als) — Dersom du derfor tsenker allerede

straks til Gjengjaeld at faa et fornuftigt Brev af mig, tager

du forbandet fejl. Var du her saa bankede jeg dig og

krollede dit vide Halstorklsede . . .»

Hans vanskap for den Stskilligt aldre H. C. Andersen

fdr ett vackert uttryck i ett brev till tack for hans brev:

»Det Venskab som De baerer for mig, er mig en Glaedo
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og en Fortrostning at tage med Og dog er det, som

jpg ikke forstaar, hvaraf det er opsteget. — At jeg kan

liolde af Dem, saa staerkt udpraeget, med saa meget bag

Dem, med saadan lysende Kjserlighed over Tale og Vsesen —
og — tilgiv det — saamange Svagheder, som man
bestandig maa beskjasftige sig med og tage omme Hensyn

til — se det forstaar jeg. Men at De skulde holde saa-

meget af mig, der er Dem for haard, for hidsig. og enten

for tvser eller for voldsom, og som i alle Fald i Deres

Ngerhed ikke kan give synderligt, hverken af Hjerte eller

Aand, fordi jeg bliver overbudt se det forstaar jeg

ikke ganske. Men Deres Ord tror jeg. » »Min kone kommer
nn med sin Dreng . . . Jeg tror at jeg derfor Isegger en

lidt anden Plan end for tsenkt. Jeg forsoger at blive faerdig

med Sigurd Slembe til Jul . . . Mine Finantsplaner maa
nemlig beskrive en noget storre Bue naar bun, den kjsere,

kommer. Verden taber sgu heller ikke stort ved at vente

paa mine lyriske og episke Digte. — Naar jeg Iseser Deres

Brev maa jeg le; tbi det synes som De overalt finder for

inegen Trsek og Traengsel. Jeg gad vide, om De ikke

tmgang, naar De kommer ind i Himmerige, vender Dem
om og beder Peder lukke Doren, at det ikke skal traskke —
at sige, hvis De ikke alt i Doren gaar tilbage, fordi der

er formegen Traengsel. — Nu der er i Danmark ikke et

Menneske, man kan sige saa mange Vittigbeder over som

H. C. Andersen, og i Danmark ikke siden Holberg en Mand,

der se!v har sagt saa mange.*

Bjornson hoppas att Andersens och hans mote i Rom
skall bli fruktbringande i framtiden: »thi i hvert vort Land

kan vi i Bnighed gjere meget for Ideer som vi faa kjsere . . .

Der har aldrig i Norden vaeret nok Samfund mellem Kun-

stens og Digtningens Msend, der har vaeret megen Misun-

delse og megen Smaalighed . . . som Gud vaare lovet nu er

lettet lidt siden . . . Norden er gjennemblsest af en national

Vind og friske Luftninger fra en hojere Idekreds i den
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faelles Fremtid. Og deri er vi (for resten i meget Andet)

ganske lige, at vi nsere ingen Misundelse, har megen Trang

til Kjaerlighed og — jeg idetmindste — ogsaa til Sam-

fund for at gjennemfore Noget — » ». . . uden at gaa tabt

i Dagens Strid og Kjasvl vil jeg rigtignok til det Sidste

traede op paa enhver Maade, hvorved jeg tror at kunne

gavne og hver Skilling Authoritet, som man lidt efter lidt

giver mig, vil jeg redelig laegge ud igjen og vove paany.»

FOrsta September kom Karoline med sin gosse. Han

skildrar detta mote i sina minnen fran uppehSllet i Rom
som ban nedskrev for Collins bok. »Jeg vil ikke slutte

disse minner om de store indtryk fra mit forste ophold i

Eom uden at nsevne det kjsereste, det dypeste, det for mig

betydningsfulde.

Jeg laa en middag ... paa sengen i min bolig . . . og

ventet paa et telegram. Da horte jeg at en vogn stanset

foran porten. Plassen var aldeles torn for vogne, solsteken

havde fordrevet dem . . . Jeg sprang op og skjov skaadden

fra — da jeg saa min hustrus ansigt i vinduet paa en

stovet lukket vogn dernede og vor lille rodbaarede gut paa

hendes skjod. For en jubel, for et mote, for fortsellinger.

Vi bavde ikke set hverandre paa syv maaneder. Og gutten

kunde gaa, ja snakke!

Hun skriver nu dette af og siger: Hvor blekt dette er

mot hvad du dengang fortalte mig.»

Han har givit uttryck at sitt jubel vid detta tillfalle i

den harliga stamningsfyllda sSngen Fra Monte Pincio.
1

Bjornson prisar sin hustru i sina brev, hennes »Troskab,

Livlighed, Klarhed, friske, naturlige Folelse ... jeg skal

ret sffitte et lykkeligt Hus; det er mine kjsereste Dromme
at ligge og udta3nke mig det. Hun er saadan en Studenter-

kone, saadan en rask, paa alle Planer folgende, til Opbrud

straks beredt Sjel, og evig glad og god.» Dessa traff'ande

En hogt belagen promenadplats i Rom.
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epitet kunde ban ge henne hela livet igenom. De passa in

pa henne den dag i dag i hennes hoga aJderdom.

Till en annan van beskriver ban sin lycka: »Ja, hun er

kommen, ny tillidsfuld, varm — Herregud, jeg har aldrig

va3ret gift fori Jeg har ingen Meje havt af de to for, ingen

Glaede i Smaating, deres egne Smaating ... — du kan tro

jeg er varm om Hjertet og rnodig i Tanken under alt

dette! — Jeg baerer Gutten milevis og timevis, jeg rider

raed ham paa Sadelknappen, og hun synger og ser sig om,

jubler til Udsigterne og Vejret. — Jeg har fundet alt jeg

sogte, og mere til; thi der var noget i mig, som har

ventet paa at blive Familiefader for Alvor; det vidste jeg

ikke af.»

»Min Kone er ganske fortrseffelig, bar et raskt Hoved,

god Smag, ypperlig Hukommelse. Jeg faar hende ogsaa

til at Isese en vidtloftig romersk Historie, uden hvilken det

ikke gaar. Jeg sajtter hende ind i Arkitektur, og hun bar

levende Sands for Altsammen . . . og gjor jeg paa vore Ud-

flugter Opdagelser i hendes Evner, der er sjelden vige.»

». . . Siden jeg har Karoline ved Siden har jeg ogsaa

faaet Oje for et Mylder af Smaating, som ikke naaede mig

dengang jeg gik alene og saa paa mine egne Tanker. En-

hver Spadsertour er mig derfor nu rigere, og jeg har mere

at tage med til Forstaaelse af det Hele, og jeg har mere

at erindre, naar jeg engang er kommen herfra.»

Han indelar sin dag, formiddagen arbete med Sigurd

Slembe, tredje stycket, middagen tva timmar museibesok,

eftermiddagen lasning, kvallen for familjeliv, vanner och

sallskapsliv.

Med anledning av en del kritik av hans arbeten skriver

han: ». . . da der nu maa en Del Had ud, for en ordentlig

kritik kan komme (thi kun Kjserlighed kan kriticere) er jeg

ret glad at det kommer nu, medens jeg er fravaerende og

for jeg endnu har skabt noget af det, hvorfor jeg er bleven

Digter . . . Den enkelte Fordrejelse af min poetiske Tanke
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(og der er mange) gjor nok ondt; men jeg er af de Lykke-

lige som en Nats Sovn rejser hojere op end jeg lagdemig.s

I sadan stamning skrev ban

»V;Br glad, nanr Faren vejer

liver Evne, som du ejer:

Jo starre Sag

dea tyngre Tag

men desto st0rre Sejer.

Enhver

Gud ssetter ene,

han selv er mere na;r»

och mottog kort darefter med stor gladje underrattelsen att

H. C. Andersen tillagnat honom sina fyra sista sagor. »De

hade Hjerte for at erindre mig, naar mange Venner fra

provede Tider ikke havde det. Det rerte mig, min Kone

ligesaameget.»

Nar Bjornson varit ett ar i Rom skrev han till Veten-

skapssiillskapet i Throndbjem med begaran om ett stipen-

dium. »Det er mig undertiden som Jorden braender under

mig, det jeg skal se og Isere, er saa Meget, mine Midler

ere saa smaa, og min Tid saa kort fordi de rige Syn give

Ideer til aeldre Stof, der da forlange Skikkelse og Liv . .

.

Jeg foler at hele min Fremtid er afhtengig af, om jeg paa

dette Punkt i min Udvikling bar Lov til at fortseette.*

Han fick stipendiet och stannar i Rom till over pask

18G2. Da far han till Neapel och fick, som han skriver till

Aftenbladet »en varm Folelse af at veere kommen op i

Nutiden, ligesaavel som til Syden». Rom var for honom

»Middelalderens Munkeby». Nu fick han se »HavetiBytte

for den golde Kampagne, 1
der vel kan have en Marmorby

i Hukommelsen, men ikke et hvidt vuggende Sejl, ikke

Farve af en blaa Himmel, ikke Bud fra mit Hjemland.»

I Neapel fick han det festliga intrycket av kung Viktor

' ])en stora slatten ntanfor Hon
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Bmanuels intag. »Neapel tsenker, taler og synger kun om
Viktor Emanuel og Garibaldi i dette Ojeblik. » Han be-

traktar Garibaldi som en krigsmakt for sig emedan ban

kan framtrolla »overnaturliga krafter i var enskild man».

Darifran gick vagen upp genom de markligaste italienska

staderna dar konststudier gjordes, och slutligen bamnade

fatniljen for sommaren i Tyrolerbergen i den lilla staden

Scbwaz under fortsatt arbete. Dar blir han van for livet

rued det enkla vardfolket dar han bodde och manga fler.

Som alltid beredd att hjalpa var han kan, tar han sig

an en ung forgyllare som vill till Norge och prova lyckan

dar, emedan han saknar arbete dar han ar, pa grund av

prasternas missnoje med att han ej velat underteckna en

adress emot protestanterna fastan han forstatt att han under-

grade sin existens med det. Bjornson skaffar honom an-

stallning hos sin morbror i Kristiania och skriver till Kopen-

hamn, dar han ber vannerna ta sig an mannen p§. hans

genomresa och bjuda honom pi var sin middag vilket han

siikert skulle satta varde pa, och saga honom vad han bor

se o. s. v.

Pk bosten far familjen i forvag till vanner i Danmark 1

medan Bjornson fortsatter studierna i tyska stader, men han

langtar efter de sina, star ej langre ut att vara ensam utan

reser till dem.

13. Hem&t.

"Hvor i Verden jcg gaar, om i 0st oiler Vest
dot er dog ei min hjemlige Strand."

BjGrnstjeme BjBrnson.

Under den korta vilotiden 8ver jul 1862 pk Als har Bjorn-

son en omSttlig arbetslust. Han fullbordar hela utkastet till

1 Borgmiistare Finsen pa Als — senare guverniir pa Island.
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Maria Stuart, och anser detta vara sk fullstandigt att ban

skall kunna skriva dramat fardigt pa en m&nad. Han mMe
emellertid avbryta arbetet, da han i januari nodgas resa till

Paris for att studera teatrarna, emedan det hade p&gatt

underhandlingar om att ban skulle overta chefskapet for

Kristiania Teater, varfor ban ville forbereda sig. Men han

kande det nastan som en forvisning att ensam ge sig

av dit.

I sitt forsta brev fran Paris till sin hustru klagar han

Over ensamhetskanslan i den stora staden. Hennes nyss

mottagna brev hade dock blivit honom ett sallskap och

ingivit honom fortrostan.

Han beskriver hur han i forrgSr gatt ensam och beklamd

5ver den stora Kolnerbron med den maktiga Rhenfloden p&

bada sidor »hvori de tusende Lys kastede lange fortonende

Striber og Kollner-Domen ligeforan i Aftenmorket, og

Glandsen over Byen bag den, og Himlen med Stjerner over,

da bad jeg til Gud og sagde: Herre, samle det Gode i mig

... led mig mod de halvt lysende Maal derhenne bag det

Morke, og byg Kjserligheden altid storre op i mig; thi den

omslutter det iEgteste jeg har; gjor mit Sind klart, saa det

gjenspejler Verdens Under . . . Mine Kjtere ... lad dem

stadig fores til min Tanke, saa jeg bliver tro mod Hjem

og Pligt, og mit lille Faedreland, for hvilket jeg i mit Liv

vil virke, lad det stige som en Morgen op af en tungsindig

Nat, og jeg faa vsere med som en fin Straale deri. Gjor

mig stor i min Laengsel, men ydmyg i min Gjerning.»

Innan han overg&r till beskrivning av vad han sett,

bemoter ban i de ommaste ord hennes i brevet uttalade

fruktan att ej vara fflr honom allt vad hon borde vara. Han

svarar att hon har samlat honom och blivit hans moraliska

stod i livet. Vid hennes sida har han blivit god, darfor att

hon ar »en ordnet og ren Karakter*. Han har blivit fylligare

i sin tanke, mer hel i sin kansla, emedan hennes natur ar

helhet o. s. v. »Og saa har du jo givet mig den lille Gut
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og dannet ham saa god og mild, at jeg stemmes op som

Orgelel til en Psalme blot jeg tanker paa ham.»

Om hela Paris, d&r han langre fram i livet, omgiven av

sin fanrilj, trivs sa val i aratal, har han ej stort annat att

saga an att Paris ar »oren», och att han pinas av alia

speglar som overallt astadkomma ett »vamjeligt dubbel-

giingeri» av en sjalv och allt omkring en. Och han faller

forhastade domar om manniskorna, och Sr tydligen sa hem-

sjuk, att han totalt tappat humoret.

Han lartgtar till Norge som aldrig forr i sitt liv. >Hvad

er dog de store Byer mod Naturens Majestseb, utbrister

han.

Efter tva manader skyndar han till Als, hamtar sina

kara och far direkt till sitt foraldrahem.

Han hade en gang skrivit till sin hustru i ett otryckt

brev: »Lad mig endelig engang faa begynde, efter at have gjort

min Lange Kejse i det Fremmedc, begynde med Hjcmmets

Poesi og Lykke.» Nu ville han forverkliga denna onskan.

Allt sag ocksa ljust och lovande nt. Hans viinner hade

ivrigt verkat for att han skulle fa det forsta norska digter-

gaget. Han hade siint en ansokan till kyrkodepartementet

om ett arligt anslag »saa jeg omsorgslost kan udvikle mig

til Digter», och da hade kyrkoministern redan beslutat en

kunglig proposition, vilken beviijades av stortinget trots

gage- och pensionskommittens avstyrkande.

Under sommaren och eftersommaren i Bergen skriver han

Maria Stuart och bosatter sig pa hosten i Kristiania. I

november skriver han till sin van och forlaggare, Hegel 1
att

allting gar honom »godt over al forventning», ban har en berat-

telse, och dikter och det nya dramat fardiga, men tror, i mot-

sats till Hegel, att man inte bor ge ut bok pa bok utan droja.

Han bor vackert, vannerna besoka honom var kvall och

nu skall han halla forelasningar om Sixtinska kapellet, upp-

lasa sitt drama och sina berattelser och fortjana pengar.

1 Agare till Gyldendalske forlag i Kopenhamn.
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Han har aven blivit valkomnad som hedersgast i Studenter-

samfundet, som ville fira Sigurd Slembes forfattare.

Forelasningarna lyckades sa val, att ban kunde ha fatt

dubbelt sa mycket folk, om universitetslokalen bade rymt det.

I nasta brev till Hegel berattar ban att forelasningen

inbragt 700 spec daler — 2 800 kronor — netto och att

han nu ager hela sitt bo, har betalt hyran for mer an ett

halvt Sr och sin skuld, och har anda litet over. Och sit

annu en gliidje, det har gatt sa val for bans skyddsling,

forgyllaren fran Tyrolen: »Jeg har det saa smukt og godt,

jeg er saa glad* ... »Og nu, ser De, nu har jeg Tid, nu

ofrer jeg mig i et Par Maaneder udelukkende den danske

Sag. I dag sender Studenterne en Adresse til sine svenske

Brodre om at de skulle virke paa alle mulige Maader for

Krigen 1
. . .» »Med Pen og Mund, med Indflydelse og Bon skal

jeg arbejde for Nordens dyrebare Sag, og for Nordens bedste

Folk.*

Han hade i november skrivit att han foljer Danmarks

politik, drSmmer om den om natten, och vill gora allt han

kan ». . . nu lader man forelobig som der ingen Tvil kan

vsere om Hjselp fra vor Side — men der er desvserre en'

altfor stor Tvil bag dette Smaaknurr».

Snart fSrmOrkas stiimningen. Han kanner det nastan som

ett lidande att vara hem ma. » Alt det, baade i Kunst og

Politik, som mit Hjerte hunger ved, er dygtigt langt nede»,

och oron for Danmark tilltar.

1 Dansk-tyska kviget 1863—64.
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14. Under dansk-tyska kriget,

"Her er dumpt, lier er stilt, her er liengseJs vaande
liver star ojr lytter med halvkvalt aande."

Bjornstjerne BjornsonJ

Bjomson ar med liv och sjal med i Danmarks strid. Han

hade velat ga med i kriget som frivillig, men bide lakare

och militarer forklarade att han inte kunde antas pa grund

av sin narsynthet. Han vaknar om natterna. Bekymret for

Danmark berovar honom somnen. Om dagen agnar han all

sin tid at att tala, skriva och tanka for danskarna. » Deter

jo vor Sag I kja?mpe, ja det store Sporsmaal om vi have

en Opgave i Verden, eller vi have slet ingen. Jeg vil nu

skrive et Digt til Sverige.»

Och han skriver 28 dec. 1863 r

»L0£t du (lit gamle gule-blaa;

tlii det maa b.tres foran.

Xn vil ej Tysken ret forstaa

men ser han det, forslaar han.

Han ar entusiastisk for att de forenade rikena skola ut

och forsvara det tappra lilla Danmark och kampa for folkets

ratt och for »Nordens hellige Sag».

Men han klagar over folkets outsagliga dasighet. Han

ser ingen annan rad att fa folk, som haft femtiarig fred,

att ga ut i krig, an att kungen gor slag i saken. Folken

skulle nog komma linkande efter med bevillningarna, nar

de bleve tvungna, menar han. Den blivande fienden till krig

var nu fullstandig krigsentusiast.

Han skriver till H. C. Andersen: »Selv har jeg i al denne

Tid Intet kunnet bestille, min daglige Tanke er Danmark

. . . DigtniDg kan der ikke vsere Tale om . . . det brajnder,

1 Kong Frederik den syvende, Digtc og Sange.
2

Til Sverige i Digtc og Sangc.

5. — Verdandis smdskrifter, 2'iH.
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det bryder i mig, jeg kan ikke underholde en Begiven-

hederne uafhaengig Fantasi.» I ett senare brev till samme

man skriver han: »Havde vi saa sandt havt en dygtig Konge

og Kegjering af ung og ikke gammel Skole, saa stode vi,

hvor I stode, og faldt hvor I faldt.

»

Nu fruktar han, att hans drDm om de tre nordiska

staternas forbund inte kan realiseras med mindre de bli

republiker. Han hade tankt sig Nordens forenade stater

med en president, i regeln svensk.

Vid DybbSls fall ar han, liksom alia andra i Norden

fSrtvivlad. Fastan underrattelsen var vantad kom den »saa

smerteligt nedslaaende for os . . . saa ydmygende». Och han

rasar med orMt Over kung Karl, vilken helt visst ingenting

hellre hade 6nskat an att fa halla loftet till sin van Fredrik

VII, men som veterligen hindrades av sin svenska finans-

minister och flera bade svenska och norska statsrSd.

17 maj haller Bjornson festtalet framfor slottet, dar en

hog staty, frihetens gudinna, var rest. Trots Ssande regn-

vader vackte talet jubel i folkmassan. Slutet formade sig

till en hyllning St Wergeland: »Skulde jeg bringe Landet

et Onske paa denne Frihedens Fedselsdag, da kjender jeg

intet Skjennere end at alt det som dromte sig sammen for

dets Fremtid i hans kjsempemessige Sjael, det maatte ogsaa

ske . . . Det er denne en stor Sjsels Evne til at optage Alt

i sit Syn og sin Kjrerlighed, som jeg vilde i dag skulde

hvile over Eder . . . naar I opsender Wnsker for Landets

Fremtid.

»

Nar allt hopp var ute att kunna gora n§got fSr Danmark

vander han sin verksamhet till teatern.
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Aulestad.

1, Teateraren 1865-1867.

"Ungdoms-inod
uugdoms-mod
gar som rov-f'ugl i det bla

det ma jage, det ma sla,

det ma alle varder na."

BjSrnstjerne Bjgrnson.1

Kristiania Teater hade g&tt samre och samre och befann

sig p& konkursens rand. Redan i januari 1864 stod det

klart for Bjornson att det var bans plikt att stalla sig till

teaterns tjanst, men ban fordrade envalde over saval reper-

toaren som till- och avsatlandet av sMdespelarna Efterlangre

tids underbandling ingicks kompromiss med eftergifter a

b&da sidor, och han anstalldes i december 1864 som teater-

chef.

Nu fingo skadespelarna en instruktor som forde dem

1 I ungdommmi, Digte og Sange.
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framat. Han forstod att dela med sig till dem av sin egen

hanforelse och sin egen segervisshet, och ban kunde konsten

att elektricera t. o. m. de trogaste. God psykolog som han

var, valde han ratt person till rollerna, ledde konstnarerna

till en fordjupad uppfattning av de karaktarer de skulle

framstalla, och fick dem att underordna sig samspelets

fordringar.

Sa fort han fatt nagorlunda herravalde over krafterna,

vagar han forsoket att framfora Midsommarnattsdrdmmen 1
i

som han anser vara Shahespeares fantasirikaste och oskyl-

digaste arbete, som hanfor lika mycket genom sitt djupa

forstand som genom sin hoga och humana anda, som talar

och ordnar.

Detta stycke hade »lyst» over honom som en »led-

stja'rna», darfor langtade han att fd visa det for andra.

Han betraktade forsoket som en appell till publiken. Ville

publiken ej lata sig ledas' i sadan riktning, sa ville han

inte vara ledare.

Under forsta speliret uppfordes 60 stycken, varav halften

kravde ny instudering. Det var ungefar ett nytt stycke i

veckan, mestadels stora, allvarliga saker, men aven, till
]

omvaxling, mindre och lattare stycken. Inte ens operetten

forsmaddes. SJcona Helena fick ga av stapeln, med alia

»gemenheter» strukna, och instuderad sa att »prastema

kunna komma och se pa det», men utford muntert och

uppsluppet. Naturligtvis uppfordes Molicrc, Holberg, Ibsen,

forutom danska, sveuska och franska stycken samt tre av
J

hans egna. Bjornson ar ledsen over att han maste ge sa

manga smastycken, men publiken ar for liten att racka

till endast for de stora, pa vilka han vill lagga huvud-

vikten. Ibsens Kongsemnerne gor storartad lycka och om
Maria Stuart sager han: »Saadan Triumf har aldrig dette

Theater fejret over den hele Linie paa en gangs. Bada ga

for fulla hus, gang pa gang.

1 Av Shakespeare.



TEATERAREN 1865— 1867 5

Han kanner sig lycklig i en upphojd verksamhet, och

hetraktar teatern som en »Folkehoiskole for Byerne». »Der

opdrages Folelseslivet og Fantasien, der skjsermes de mil-

dere Magter, der nedbrydes Fordomme, der oparbeides

Faedrelandskjserligheden, knnses Stands-Forskjel, Penge-

Kryhed, Tyranni, der hseves Kvinden og Troen, der bseres

i snevre og daarlige Tider de store B-illeder in fra dygtige

og store Tider.» »Det er Forskjel paa om Theatret styres

slig at det, som vi nu arbeider paa her hjemme, foler sig

lijulpet eller om Theatret styres lige i Favnen paa det lavere

Kjobenhavneri, som egentlig er en traet Foragt for alle

Livs-Magter.» »Her er Forskjel paa en Styrelse i Aand, og

det i norsk Aand, og paa en Styrelse af Routine.* Upp-

giften sattes saledes hogt nog. Men han hade mycket att

strida emot, inte blott inom direktionen och de spelande,

utan aven bland publiken och kritiken, som nedgjorde honom

mest mojligt. Hans stravan var att teatern skulle (& na-

tionell betydelse och hojas hogt over vanlig nojesnivi

Publiken skulle sa vitt mojligt pa teatern fa m8ta »folke-

lige Synsmaader, sunde Felelser, stserke Dromme, lange

Lsengsler* . . . »Men foruden mig er der neppe et Menneske

i Landet, som ser dette, og naar jeg vil have fri Virk-

somhed for skabeude at vise dem det, saa stenger de for

mig», skriver han.

Till Christian Eichardt sager han, att det gar utm&rkt

vid teatern, men att han arbetar under mindre goda om-

standigheter. »Jeg har faaet den fine Verden til atter at

besoge det, Skuespillerne til at spille sammen, uden Maner

eller Skrig. enkelte Tngre til at skyde op, enkelte ^Eldre

til at give Efterhest. Jeg foler mig ret inderlig kaldet til

denne Virksomhed, og jeg har megen Tro paa, hvad et

godt Theater kan udrette.»

Till Henrik Ibsen skriver han ungefar samtidigt: »Jeg

har disse 14 dage fort et opslidende Liv, ingen til synderlig

Gleede, men mig selv til Trsethed indtil Overanstrsengelse.



6 KJORNSTJERNE BJORNSON

Men jeg haaber at ud av denne Sky af Arbeide dog til-

sidst skal stige Glimt af Dag — eller jeg gaar min Vej . . .»

Nagra manader senare skriver han ater till Ibsen: »Synker

Theatret os nu af Hasnderne, saa ved ikke jeg, naar det

atter kan reises . . . Og kunne vi intet Theater reise iblandt

os, saa digte vi forgjaeves, og Sproget som Humanismen

mister sin store Talsmand, og Skjeahedens PrBedikestol for

Mildhedens og Barmhjertighedens Dyder staar torn, torn,

tom.»

Efter tva och ett halft &r lamnar Bjornson teatern, da

han icke kan uppna det envalde som han anser nOdvandigt

f5r en direktor.

Han hade da lyckats astadkomma ett konstnarligt genom-

brott, och hade grundlagt en helt ut norsk scenkonst med

utmarkta skadespelare. Teatern hade upplevat sin storsta

konstnarliga glansperiod och dessutom hade han reparerat

dess finanser.

Under allt detta anstrangande arbete hade han dock fatt

tid over till en hel hop utanfor teatern. Han blev redaktor

for det illustrerade veckobladet Norshe Folheblad d&r han

vill samla »bonden och den bildade» i en lasekrets, vilket

lyckades sk val att bladet efter ett och ett halvt §r har

10,000 prenumeranter. Tva tredjedelar av vinsten skulle ga

till en pensions- och hjalpfond for skollarare, en tredjedel

till honom sjalv.

Bladet var amnat att ej bli nagot stridsorgan utan endast

ett instruktivt och upplysande, som kunde starka folkets

sjalvkansla, men nar unionskommitten framlade ett fdrslag

till revision av unionsakten, som gick ut pa att fastsla att

den svensJca utrikesministern skulle vara gemensam for

rikena och att Stockholm skulle vara officielit erkand resi-

densstad for kungen, da var det omojligt for Bjornson att

inte resa en maktig opposition i sitt blad och att gora det

till oppositionens huvudorgan. Han havdade att en sadan

union skulle stalla Norge i vasallforh&llande till Sverige,
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och darmed vore ett nordiskt forbund, som hagrade for

lionom, uteslutet, ty Danmark skulle aldrig ha lust att

bli en lank i en svensk-norsk helstat. Folkebladet jamte

ott par andra tidningar lyckades forgora- det nya unions-

furslaget.

Bjornson uttradde ur det skandinaviska sallskapet i Kri-

stiania, protesterande mot flertalets onskan, en svensk-norsk

helstat. Nar han blir beskylld fflr svenskbat p&visar ban

att han har storre karlek till Sverige an motstandarna, att

han dar har manga vanner, och att han tror pa Sveriges

rika framtid, och anser det f6r en heder om Sverige vill

gripa Nordens baner och fora an. Men han kampar mot

de man i Sverige som arbeta for att fa Norge in i en

svensk helstat.

Tillsammans med advokat D-uriker, som fatt dela beskyll-

ningarna, uppstallde han som sitt program ett forbund av

tre fullt sjalvstandiga och lika berattigade stater, i motsats

till gammalskandinavismens unionism.

Denna strid foranledde bildandet av ett samlat norskt

vansterparti under Johan Sverdrujjs
1
ledning, ett parti som

sedan i 20—30 ar spelade huvudrollen i Norges politiska

historia.

Under teatertiden tick han aven iden till Fisherjenten.

Han hade lange varit upptagen av tanken pa att var man-

niska maste lara sig folja det kail hon fatt av Gud. Nu
fick han i denna berattelse tillfalle att framlagga sin syn

pa skadespelarkonsten.

Berattelsen, som Sr nagot av det livfullaste Bjornson

skrivit, gjorde mycken lycka i hela Norden. Flera av de

sanger som forekomma dari, bland dem Tag imod Jcransen,

den er til dig, Det forste M0des S0dme, Bagen er oppe,

glceden tandt och den fosterlandska sangen Jeg vil vcerge

mit Land blevo ytterst populara.

1 Senare statsminister.
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Collin sager om Bjonsons fenomenala formSga att sam-

tidigt dikta och kampa:

»Det er de samme krafter, som blir til drem og hand-

ling. Hos Bjornson trader de omtrent lige staerkt frem i

daad som i digt. Han skaber sine fantasiskikkelser lige-

som af overskuddet af sin livstrang — af den handlekraft,

som ban ikke finder anvendelse for i det virkelige liv.

Hans bigen och tragten faar udleb til to sider paa en

gang, eller turvis.» ». . . Han laaner al sin kraft til sine

fantasiborn, men saaledes at den vokser og vender tilbage

med renter, naar han bar brug for den. Hans intense liv

i billedernes verden synes ikke at svsekke, men snarere

at foroge bans appetit paa at leve sterkt med i den om-

givende virkelighed. Denne sunde og kraftige rytme, dette

harmoniske vekselbrug, hvorved han omssetter handlekraft

til digtende skaberevne eller omvendt ... er noget af det

ogsaa i rent psykologisk henseende mest fcengslende ved-

denne digter. Og dette vekselbrug kan siges at begynde

med Et farligt frieri og Mellem Slagene.»

Bjornsons hovdingenatur bryter fram samtidigt i bans

diktning och i bans eget liv. Ernst Sars menar i mot-

sats till uppfattningen att Bjornsons deltagande i politiken

bindrat och skadat honom som diktare, att det nog skall bli

erkant att »han var saameget bedre Politiker, fordi ban

tillige har vseret Digter, og saameget bedre Digter, fordi

han tillige har vseret Politiker*.

Collin har aven papekat hur diktaren och politikern i

Bjornson givit varandra styrka och stod och hur han i sin

diktning sokte och fann revansch for de nederlag han

understundom led i sin politik, och hur hans diktning

aldrig var ljusare och frimodigare an just i de tider da

han ronte starkaste motstSnd.
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2, I Sverige 1866.

"Du hjerte-folk, da fantasiens,

du Iseiigels-lblk, du poesiens"

Bjomstjerne Bjornson.1

Sommaren 1866 gor han ett tva manaders besok i Sverige

for att se den stora industrintstallningen i Stockholm, som

han finner storartad. Han hade ingen aning om att Skan-

dinavien hade hunnit sk langt. Att ga dar och se »er det

sterste Behag som jeg (av saadan Art) har oplevet, thi dette

er vort, og lover en stor Fremtid*.

Han far aven se sitt stycke De Nygifta uppfort pa

teatern med fru Elise Hwasser i huvudrollen och finner

henne »i hej Grad interessant» men i behov av instruktion.

»Vi spiller Stykket rigtigere og varmere, her mere routineret

og interessant.» I det hela berommer han mycket de

framstaende svenska skadespelarna, och anser den svenska

scenen vara den som star hogst i Norden.

Nu gor han allt for att forma vederborande att uppfora

Ibsens Kongsemnerne, och hoppas att lyckas fa fram den,

men det gramer honom att man ej tar Stjernstrom2
till

konstnarlig ledare — en saker poetisk ledning kunde av-

lagsna manga stora misstag som begas, sager han.

Han ar kallad till audiens hos kungen, och skall resa in

fran »Warby kalla» dar han med sin hustru och deras tva

sma gossar, gastar hos Stjernstroms. Han tror sig bli

fardig med audiensen »paa to Minutter, og saa atter og

atter Udstillingen, samt Kammeraterne. Vi ere Svenskerne

i Almindelighed jevngode, baade hvad Talent og Kundskab

angaar. Men her er som en anden Kulturluftning, det er

mig belserende at vsere sammen med dem.»

Han far tillfalle att bli bekant med det liberala Sverige

1 Under en reise i Sverige i Digfe og Sange.
1 Berbmd sk&despelare och teaterdirektor i Stockholm.
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och talar i sallskapet Idun varmt for Sverige. Han ansag

att det svenska folket . ej kunde finna sig sjalvt utan en

stor uppgift att kampa f5r och vinna ara pL Uppgiften

vore nu att visa vagen ffir Nordens sak.

Nu hoppas han p& samarbetet mellan de demokratiska

partierna i de tre landerna. Representationsreformen i

frisinnad riktning var nyligen genomford i Sverige, och

liberalare vindar hade borjat bl&sa.

Av besoket i Sverige inspireras han till dikten Under

en reise i Sverige.

»Fra jeg ver barn du tog mit hjasrte

fordi det store du mig la3rte.»

Nar kung Karls dotter ingar forlovning med den danske

kronprinsen glads han at tanken att detta kan bana vag fa

Nordens enhet. Han hyllar dem i en dikt och forsokte fa

i gang en insamling till en brudgava fran de Mda brodra-

folken. Han skrev till August Blanche om saken, men denne

svarade blankt nej.

3, Vanskapen for Ibsen,

"Gaar stotterne i stykker,

Qg vennerne faar nykker,

sa sker det blot

fordi du godt

kan gaa foruden krykker."

Bjornstjerne Bjornson. 1

Under dessa sir gor Bjornson sig mycken moda med att

skaffa pengar at sin van flenrik Ibsen, som vistas utom-

lands och bar det bekymmersamt. En gang, nar han

ofrivilligt forsummat nagot i den vagen, skriver ban och

ber Ibsen forlata det, och ursaktar sig med att: »Der er

1 I en tung stand i Digte og Sange.
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kommet noget forjaget i mit Blod, det bruser som i en

Dampkjedel indtil jeg har Tingene paa det Torre.

»

Han lagger in en ansokan till Norske Videnskabers Selskab

torn understod at Ibsen p5 bans utrikesresa, ocb ber dem

Jgiva Ibsen samma lugn som de en g&ng g&vo honom sjalv

lader enabanda omstandigbeter, och han pSpeker att Ibsen

ej hade fatt diktargage samtidigt raed honom, och att han

jratt 100 daler mindre i resestipendium samt att hans

diktning ar mer beslaktad med vetenskapen an Bjornsons . .

.

»han har stserkere Evne til abstrakt Tacnkning* o. s. v.

[Jjornson soker aven ett legat fOr honom i Kopenhamn och

skriver uppmantrande ord till vannen, bedrovad over att

han haft en s& svar tid.

Med outtrottlig iver letar han efter nya utvagar for

latt skaffa pengar, och lovar att Ibsen skall f& Stminstone

en halv recett Om Fru Inger til 0strdt gSr bra.

Nar Ibsens Brand kommer ut, ar Bjornson inte n8jd.

»Det Hele er et abstrakt Experiment, er en manovrerende

Tankearme, og Menneskene ere her de Baade vori alt

derhenhorende kastes for at fserges over.» »Der er rneget

Msegtigt i denne Bog, men det er ikke forsonet, det gjor

ikke godt, ikke paa mere end et, heist to Punkter, folgelig

Per det intet Digt. » »Jeg er syg av Laesningen.»

Bjornson fdr ihop pengar till Ibsen och skriver nar han

sander dem: »Tag nu, da saamange gode Efterretninger

stremme varme ned til dig, det Lofte at blive i Kom
mindst et Aar endnu, udenfor vore ubearbeidede Forholde,

indtil du har en Kjasrlighedens Klarhed ligeoverfor Livet,

som ene gjer Digteren. Din 'Brand' er med al sin Genialitet

og vidunderlige Kraft intet Digt

»

I ett senare brev skriver han: »Din 'Brand' som er min

Antipode, har fyldt mig med Bespekt for din Begavelse

og din Idealitet. » »Nu gad jeg se dig tegne Karakterer,

uden at de som i Brand og Kjerlighedens Komedie, tilsidst

bleve blotte Tanker, Abstraktioner.»
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Genom ett olyckligt tilltag av den advokat som skulle

indriva en fordran hos Ibsen, blevo alia dennes bohagsting

sSlda pa auktion. Bjornson rusar dit dar n§gra av Ibsens

overblivna saker sta p& en oppen gata, och lyckas radda

ett portrait m. m. som han bar hem till sig.

Han ar mer an ledsen over auktionen och tillbjuder Ibsen

att nar han komraer hem och Bjdrnson reser bort, tills-

vidare l&na hela bans bo. Han vill aven dela med sig vad

han kan »du gjorde mig dermed blot en Tjeneste*.

Han skriver: »Dit sidste Brev glaedede mig meget og

lscnge. Det synes mig, og har altid syntes mig, at knnde

yi To ikke holde Venskab, saa var Livet mindre.»

Redan fflrut skrev han till Ibsen: »Hvor ofte jeg Ifenges til

dig, Ibsen! Det gj0r jeg altid, naar jeg er borte fra dig,

allerede dengang, du var i Bergen og jeg her — men naar vi

kommer sammen, saa glipper det — Hvorfor?»

Bland alia vanliga omsorger om Ibsen var aven att

Bjornson 1865 sorjde for att fa in honorn pa GyJdendalske

forlag, vilket blev vandpunkten i Ibsens forut s& bekymmer-

samma ekonomiska tillvaro.

Nar Peer Gynt1 kommer ut skriver Bjornson till Ibsen:

»Det er . . . vist, at i Norge har ingen Mand og ingen Bog

rakt mig den Hja3lp, som 'Per Gynt'. Alt, som ligger mit

Arbeide i Vejen, Alt, jeg af hele min Sjsel hader, er

her tilstede og saaledes gjennemdaenget, at der skal 400"

Prsester sammen for at prove et Sidetykke af Opdragelse.»

»...slut aldrig med at sende Beger ud som Peer Gynt,

saa lsenge du kan svinge et Si'serd. Man siger maaske, det

er intet Digt, ingen afrnndet methodisk Behanclling — lad

det vsere for mig, hvad det vil, lad det vasre en Ljaa, og

ingen Bog engang — det er dog en saadan Ljaa, at den slaar

stygge Traer med flerhundredaarig Vsext, som de Andres

slaa Graes » Han ar »ellevild af Begejstringefter Lsesningen».

I nasta brev har han markt antydningar om att man
1 Drama av Ibsen.
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tilnkte »beordna» de bada diktarna och f6reslar nu Ibsen

utt de bada skola vara ense om att ej ta emot ordnar, sa

bleve det en demonstration emot den motbjudande leksaken.

Man fragar om inte Ibsen tinner det motbjudande att i yttre

Daatto hedras pa samma satt som en obetydlig person.
1

I brev till S. A. Hedluncl bar Bjornson ytterligare ut-

vecklat sin syn p§, ordensvasendet. »Se ikke nogen liden

sag heri. Tsenk paa, hvilken falsk vserdi-maler ordens-inret-

ningen er, bviike falske maal den ssetter i cirkulation, saa

den rent ud virker moralsk fordservende paa den unge

ierelystne slegt . . . ordens-inretningen er dessuden et skille

mellem klasserne, som er skammeligt . . . Grundtvig . . . fader

til en hel ny dannelse ... er ridder af Dannebrog, men

hofkryp faa storkors».

Brevet till Ibsen slutar han med att »Her er alt festlig

smykket for dig, selv de, der rase, sere dig, vser du rolig.

Giv dem af din Vin og ikke af din Vrede.»

Nar man i Bjornsons brev ser vilka vanliga kanslor han

byste for Ibsen, hur han glader sig at att de skola sam-

arbeta, hur han aldrig ar pa en fest utan att foresla en

skal for Ibsen, som mottas varmt, och hur han med de

ljusaste forhoppningar motser ankomsten av Ibsens bebadade

nya stycke Be unges Forbund, da ar det latt att forsta

att nar stycket kom, och var direkt riktat mot honom och

bans unga frihetsvanner, det skulle sla ner som en bomb

for bans fotter och sara honom djupt.

Han skriver: »Ibsens stykke vil have sagt, at det unge

Norge er et intrigant, egenkjferligt Samfnnd, der misbruger

Frihedens Navn til dermed at drappere sin JErgjasrrighed

og Havesyge. Han laver sig da nogle Personer, paa hvem

han henretter den unge norske Nation. Saaledes er det op-

fattet her af hans Venner og Alle efter dem. — Dette er

det jeg kalder Snigmord. Mig selv — har han ment mig

med mere end at indblande Mindelser om mig netop paa

1 Som bekant tog Ibsen, men icke Bjornson senare emot ordnar.
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de vaerste Steder, saa er dette vaerst for ham selv — bar

jeg ingensteds taget i Forsvar . . . Alle ser, at han har ind-

blandet mig; men Alle lader som de ikke ser det — natur-

ligtvis for Ibsens shjld.y Offentligen uttalade Bj5rnson sig

inte om stycket.

Det lag nara till hands att uppfatfa Steensgdrd i De

unges Forbund som en karrikatyrteckning av Bjornson nar

repliker ocli uttryck som han anvant bade offentligt och

privat voro inflatade.

I danska pressen uttalades ocksa oppet att frasmakaren

Steensgard var en lyckad satir Qver Bjornson. Och alia

:

Bjornsons motstandare jnblade hogljutt. Bjornson tog sig

sa nar att ban tSnkte pS. att »kegge fra med alle sine

Langskibe». Men ungdomen holl fast vid honom. Nar stycket

kom till uppforande blev det utvisslat av studenterna och

andra som ogillade angreppet. Studenterna demonstrerade

ytterligare till Bjornsons forman genom att pa ett stormigt

mote valja honom till, ordforande i Studentersamfundet.

Efter valet upplaste Bjornson sin dikt Godt mod:

»Jeg kaemper helt foruden Had,

Det, som jeg elsker, gj0r mig glad,

Skjont varm og vred tillige.

Det er mit Blod, min Sjajl, der gar

I hver en Lime, som jeg slar,

Og derfor gaar de lige.

Men som jeg star her nu i dag,

Jeg har ej hasvn, jeg har ej nag

Mod nogen man paa jorden.»

Det blev en god trost for Bjornson att vara bland unga

vanner. I deras krets vSllde hans rika inre fram i foredrag

bl. a. om Grundtvig och Wergeland, om Poesiens maid

som barare av nationella ideer m. m. sDet var gro-tid

for norsk kultur — og for Bjornson selv», sSger Halvdan

Koht i sin inledning till Bjornson3 brev, Gro-Tid.
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Ytterligare upprattelse fick ban nar de skadespelare som

inedverkat i stycket pa Kristiania Teater uppsade sina kon-

trakt och slogo sig ihop om att ge forestallningar pa en

liten teater, under Bjomsons ledning. De hade varit f6r-

argade 6ver att Bjornson ej aterkallats som chef.

Annu en gladje skaffade han sig genom att kopa ett hus

ined stor sj5tomt, tradgard och vid utsikt mot fjorden,

strax utanfor Kristiania. Duvor och en ko forhojde idj'llen,

och om kvallen samlas vannerna och sorgerna glommas.

Langsinthet var nu en gang frammande for Bjornsons

vidhjartade sjal. Redan casta ar skriver han till Hegel om
Lbsen: »Jeg holder af ham trods alt han siger och gjer.»

i-Han er. utaknemlig, og den, som er det, kan alt. » »Nu

kan han gjore mig hvad han vil, han overrasker mig ikke

mere; men hvis han kom god igen til mig, sa skulde jeg

tage mod ham, som havde intet vseret. » Och till fru Lina

Bruwn skriver han i detta sammanhang: »Jeg er hidsig

som fanden, men haevn-gjserrig er jeg ikke, naar ingen kom-

mer mig ivejen de ferste ti timer.

»

Nar Ibsen 1881 utger Gengangere, och teatrarna i Kri-

stiania och Kopenhamn vagra att uppfora den, ar det Bjorn-

son som kampar for Ibsen s sak och forsvarar yttrandefri-

heten. Ibsen yttrade da om Bjornson: »Han bar i sandhed

et stort kongeligt sind, og jeg skal aldrig glemme ham
det.»

Nasta ar utgav Ibsen En Folkefiende, och det sades da

att till forebild for den okuvligt sanningskare d:r StocJc-

mann hade lbsen valt Bjornson.

1888 skriver Bjornson till sin dotter: »Nu skal du faa

sendt Ibsens ny Bog; den synes at vcere storslagen og

ogsaa at vaere mildere aen de foregaaende. Jeg har patrio-

tisk glsede af den lykke, han gjer, som banebrytende drama-

tiker.

»

Med tiden laktes saledes det sar Ibsen en gang slagit.

De gamla blevo vanliga mot varandra igen. Nar Bjornson
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for sista gangen besSkte sin sjuke van, sade Ibsen att ban

just tankte pa minnena fran gamla dagar »vet du, gjennem

Minnerne var det dig — og dig igjen, som kom til raig.

Og det var dig, jeg boldt mest af af dem alle.>

Deras naturer voro dock gnmdolika, den enes mork och

sluten, nastan manniskoskygg, pessimistisk, bitter och en-

storig, med instangd glodande eld, den andres Oppen och

ljus som ett flammande bal, omfamnande hela varlden,

optimistiskt manniskokar, spridande sol omkring sig var

ban gick och var ban stod, stralande och lycklig hela

livet igenom anda in i doden.

4. Flaggsaken.

"I poesien sig svinger
folkets evige aand,

og flaget som fane ferer

dons egen usynlige Hand."

BjSrnstjcrne Bjornson. 1

Striden for egen norsk rlagga liar en intressant forhistoria,

ur vilken endast n&gra fa detaljer ma namnas som for-

klaring pa den norska uppfattningen i flaggfragan.

Intill 1814 hade norska skepp seglat under Danmarks

flagga.
2 Innan riksforsamlingen hade sammantratt skyndade

sig den norske prinsen-regenten Christian Frcdrih att giva

landet ett yttre tecken pa den vunna sjalvstandighetcn, och]

bestamde att Norges flagga skulle vara vitt kors pa rott

och med Norges vapen, det kronta lejonet med yxa i hand

i oversta faltet.

Nar sedan stortinget p& hosten underhandlade om for-

ening med Sverige, insattes i grundlagen en paragraf som

gav Norge rait att ha sin egen handelsflagga, men orlogs-

1 Det rent norske Flag i Digte og Sange.
2 »Dainiebrog», vitt kors pa rod botten.
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llaggan skulle vara »unionsflagga». Denna bestamdes sedan

av Karl Johan att vara svenska tiaggan med ett diagonalt

vitt kors pa rod botten i oversta kvadraten.

Stortinget faststallde handelsflaggan enligt dess nuvarande

utseende och Karl Johan gav rnindre villigt sin »tillatelse»

hartill i en kunglig resolution.

Missnojet med att se svenska tiaggan vaja pa fastningar

och krigsskepp vaxte med aren, en unionskommitte be-

liandlade fragan om Norges orlogsflagg, och 1844 ingicks

en kompromiss, som gav Norge sin egen flagga som orlogs-

ilagga, med villkor att unionsmarket med svenska och

norska farger skulle insattas aven i handelsflaggan pi lang-

fart. Detta var visserligen malort i gladjebagaren, men man

nojde sig i alia fall atskilliga ar framat tills Bjornson tar

upp fragan i en artikel 1868, egentligen darfor att ban

tycker att »foreningshornet» skammer flaggans utseende

och tror att svenskarna tycka sa med, och framkastar

tanken pa ett annat foreningsmarke, t. ex. en vit eller rod

stjarna, ty »der gik en Lykkestjerne op over de to Folk

den dag de blev forenet*. I frammande hamnar skulle

stjarnan forbindas med tanken pa Nordstjarnan, som lyser

5ver var vinter. »Enhver ved, at det hverken er TJnionen

eller dens Tegn, man vil have bort, men Noget som mis-

klteder. Foreningsmasrket er plumpt og tungt, den ^delhed,

som ligger i hele Farvemodssetningen er borte, det Skri-

gende og Urolige er bragt ind.»

Emellertid kom fiigan i sitt stridsskede fOrst senare

genom ett forslag av H. E. Berner 1 framburet av Johan

Sverdrup i stortinget 1879 om att anyo uppta 1821 ars

flaggiag. Nu vaxte en hel storm upp. Den stora maDgden

hade hunnit vanja sig vid flaggan med nnionsmiirket. Det

skrevs till Sverige att jiela lagfQrslaget blott var »en lank

i den republikanska galvaniserade kedja som nagra are-

giriga och maktlystna viljor och diktarandar flatat».

1
Senai-e borgmiiatare i Kristiania.

'J. — Yerdandis smuskrifter. 2i9.
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Eesolutioner mot flaggforslaget insandes av sjomansfor-

eningar runt om i landet. Ett svar som kunde ge full upp-

lysning blev nodvandigt, varfor Bjornson och Ernst Sars
1

utlyste ett »flaggmote», en demonstrationsform som da var

ny. Insandare i Aftenposten uppmana folk att ge flagg-

mannen ett gott kok stryk och handskrivna plakat inbjuda

kacka sjogastar att ga upp p& motet och forsvara flaggan

o. s. v.

Den stora samlingslokalen var Sverfull, mestadels av arga

motst&ndare. Nar Bjornson steg upp i talarstolen brot stor-

men los, visslingar, skallsord och hyssjningar veno genom

luften. Skriken fortplantade sig anda ut till folkhopen pS

gatan, som ej rymts dar inne, men aven en del bravorop

hordes. Bjornson viftade med en nasduk — och stormen

blev till orkan, berattar Sars. »Men saa bragede der plud-

selig et alt overveldende Stille! fra talerstolen, det pressede

sig ind mellem vindstetene, skabte et sekunds stilhed, som

Bjornson straks brugte til at begynde i. Lidt efter lidt lsen-

kede han de vilde bolger.s

Han ber de forsamlade, som skrika och avbryta, att inte

forsoka skramma honom — for det tjanar ingenting till.

»0g saa gik det los, snart haglede det med vittig haan,

saa salen stod i et skum af latter, snart lad der dybe

feedrelandske toner, saa man kunde here forsamlingens

aande under opmerksomheden, piberne faldt slunkne ned

i vestelommen, al hyssen forstummede, og da han sluttede,

var bifaldet endelost med et vaeldigt ekko i folkemasserne

ude i Torvgaden. Det var magt.»

Halvdan Koht skriver: »Der gik et stormveir af fana-

tisme, en brelende vildskab over den vaeldige forsamling,

som den, der ikke selv har oplevet det, vanskelig kan

teenke sig.

»

I denna fSrsamling skulle Bjornson tala om »unions-

1 Senare professor i historia vid Kristiania universitet.
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raerket i vore SincU. Han slutade med att saga, efter det

ideligen avbrutna foredraget att hade ban inte forut for-

utatt, att det var nodvandigt att fa bort market sa forstod

ban det nu, efter bela denna rorelse, *og nu skal detudt.

Till sist hurrades for den rena flaggan med langvarigt

jubel.

Under pafoljande dagar var mycket biik. En del stor-

tingsman hade en sexa for Bjornson. Da samlades en stor

folkmassa som pep och tjot, men blev skingrad av polisen.

Vid Berners hem slogs varenda fonsterruta in med gat-

stenar i tro att Bjornson bodde dar.

Allt detta delade folk i tva lager, for och emot unions-

market. Bjornson skrev kort darefter att han var glad over

tlaggforslaget, ty det hade visat dem en fara, och han tror

att det saknar motstycke att en man, som bar skrivit den

folksang som dagligen sjunges, forfoljes pa det liaste satt

for att han stoder ett fosterlandskt forslag Han skriver till

sin van F. T. Borg i Halsingborg att det varit honom en

smarta att upptacka att j>intelligentsen» i bans folk for-

lorat tron pa ett sjalvstandigt Norge ». . . den hele fulde

selvstcendighedstanJce, den liar den dannede del af vort

folk aldrig icenltU. Saken har inte narmast nagot att gora

med Sverige (med vilket vi nog skola bli ense). »Nej, den

er vort: at vcere eller Hike vcere, der er et program for

slsegtens fremtid.»

Hans v&rdesattning av sjalvstandighetskanslan vaxer med
aren och striden for Norges sjalvstandighet. Han kallar

den t. o. m. f8r »Verdens msegtigste Kraft. Den har fedt

det hejeste i vor Civilisation . . . Selvstasndigbedstrangen er

Verdensenergien . . . naar den i et Folk . . . samler sig til

Folkevilje, da overgaaes ikke dette Folk; thi da st] sever

det efter det hejeste». ». . . den Kraft, Selvslgendigbedens

Jilresfelelse giver, er . . . saa stor, at den mtdtiplicerer alle

andre Krcefter i os.» »Den er et Styrkebselte.*

Dagen efter »flaggmotet» skrev han i tidningen att ville
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inte Sverige se med aktning pa deras vaxande sjalvstandig-

hetskansla, sa var det orsak nog att onibbligt folja den

enda vag de kunde bli ett folk pa. Men han visste lngnt

i sin sjal »at jeg elsker Sveriges folk, at jeg i denne Sag

aldrig har teenkt en hadefuld Tanke mod nogen Svensk».

Han kanner intet folk vars hogsinthet ar sa latt vackt som

det svenska. Svenskarna har ingen fordel av market »men

over os, den Lille, kaster det et falskt skjser».

Bjornson hade 1873 infort barnens senare sa populara

flaggtag 17 maj. I dessa hade forut endast synts »rena»

flaggor. Nu demonstrerades med ett ansenligt antal nnions-

markta. Striden fortplantade sig over hela landet och det

forsta slaget var forlorat.

I det upplysoingsarbete och den agitation som kravdes

for att fa flaggsaken att bli hela folkets, bar Bjornson

tyngsta bordan. Porst 1898 blev forslaget lag trots kungens

sanktionsvagran. Nu ville folket obOnhorligt ha symbolen

pa sin sjalvstandighet hel och klar.

Sjalv hade Bjornson aldrig hissat en unionsmarkt flagga.

Framfor hans hem vajade i alia tider de tre skandinaviska

landernas rena flaggor, sida vid sida.

5. Bjornson och Grundtvig.
1

"I lys af Guds fi-ed stod i bitrestc sorg

for Danmarksfolk lians trost som en skiunende borg."

Bjornstjerne Bjornson.2

Grundtvigianismen ar Nordens framtid, skrev Bjoruson

1869. POregSende ar hade han besokt en dansk folkhogskola,

en av de 60 som redan dS voro upprilttade, samtliga styrda

i grundtvigiansk riktning. Grundtvig var grundlaggaren

1
Historiker, skald och liiskop.

3 Kantaten over Grundtvig 1872.
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uv den fdrsta folkhogskolan och skulle nu halla talet vid

|D invigningsfest av ett nytt skolhus. Bjornson var darfor

ingelSsren att komma dit.

Salen var full av folk, fondvaggen tSckt av de tre nordiska

Bndernas flaggor och i en l&nstol satt den gamle 85-&rige

liiskopen: »med Smil paa Laaben, Fart i ©iet, og i hans

Tale (som vi siden fik at here), Fantasi, Vid, Haab, Begejst-

ring!» Nar Grundtvigs sang uppstiimdes: »Hvad Solskin er

for det sorte Muld, er sand Oplysning for Muldets Frsende*,

il;i kande Bjornson sig upplyftad »med et Vingeslag i en

Slicre af Mod og Lys». Nu reste sig den gamle och talade

staende i tre kvart om folkupplysning.

Bjornson var imponerad. Han hade Sret fSrut last

• Irundtvigs »Sendags-Bog» och ansag den vara det »yppersta

v;crk paa vort raaal, som i vort Aarhundrede bar seet

Dagens Lys . . . Han er i Tamken fyldigere, i Personlig-

heden bredere, i Viljen stserkere, i Troen sterre end Nogen

i vor Literatur. I Poesien har han sin Ligemand, men

undertiden maa jeg tvivle om han har sin Overmand».

Det var med dessa kanslor Bjornson 1870 tillagnade sitt

drama Arnljot Gelline till Nordens folkhogskolor med tack och

lyckonskan.

Bjornson hade mer och mer dragits till Danmark och

vistats dar langa tider: »Derfor elsker jeg Danmark*, skrev

han »fordi det eger min Kjserlighed . . . dets Dannelse adler

og styrker den, den folkelige Ketning i Kirke og Skole

begejstre den.»

Det var klart att Bjornson skulle beundra en s& trosstark

och maktig personlighet som Grundtvig, som tillika stod

]>a bred, folklig grund, liksom han sjalv, en man som han

liknar vid en sadan dar valdig och tung sSningsmaskin som

gar fram over ofantliga marker i fruktbara lander, och en

som ar med dar det religiosa sinnet blir en tlevende

Follcesag.» »Ved ham gar alle literatur-lsengsler ned i

folke-sjselen og blir en kraft i den», sager han.
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Grundtvigian i trangre mening var Bjornson val aldrig,

men ban var gripen av det djupaste ocli ljusaste i Grundt-

vigs kristendom, och omfattade den, liksom han aven

delade Grundtvigs tro pa folkhogskolans betydelse f5r folket.

Bjornson sager sjalv att det som drog honorn till Grundt-

vig var »hans Blik for det Menneskelige, bans poetisk

herlige Gie paa Menneskets Livsleb og Kaar . . . hans brede

myndige Forstaaelse, hans Syner og Sang fra Livets Heider».

6. Fore stormen,

"Her er sommersol uok,

her er sicde-jord nok,

bare vi, bare vi have kjsrlighed nok."

BjSrnstjerne Bjornson. 1

Vintrarna 1871—72 bade Bjornson hallit flera opolitiska

foredrag i Sverige och stiftat en mangd vanskapsforbindelser.

I sallskapet Idun i Stockholm hade han kommit i forbindelse

med frisinnade politiker, vetenskapsman m. fl. och blivit

ombedd att snart komma igen och tala om Grundtvig.

Han skriver, att han erfarit att varje strid for norsk

sjalvstiindighet hade mStts med hogaktning av svenskarna.

Visserligen var det val annu ej slut pa ambetsmannavaldet

och de aristokratiska drommerierna m. m. i Sverige, men

det gallde nu bara att komma i beroring med de folkliga

dar och pavisa faran f6r dem sjalva.

Han hade tankt pd att inbjuda de olika demokratiska

fraktionerna i Norden till ett atta dagars mote sommaren

1872. Inga beslut skulle fattas, inga diskussioner forran

man efter n&gra dagars samvaro lart kanna varandra och

den politiska situationen i varandras lander. De stora

fr&gorna man skulle tala om var undervisningen och kyrko-

ordningen, varnplikten och arbetarfragorna.

1 Fcedrelands-sang i Digte og Sange.
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Och han hade skrivit till greve Arvid Posse och hort

sig f6r hur lantmannapartiet skulle stalla sig till ett for-

nyande av stathallarplatsens upphavande av nasta storting.

»Nu maa en annen sort politik udvikles, og det store

folke-parti i Norges storting, som i nseste aar utvilsomt

indtager magten, bar nu dem, det kan slutte sig til i

Sverige . . . Kunde her ikke ske en tilnsermelse? Kunde

ikke den fremtidige foreningspolitik blive samarbeide mellem

Nordens store folke-parti er till frigorelse af folke-aanden . .

.

Tillad mig denne henvendelse, som De Hr greve, vil skonne

er det f0rste skridt til en virkelig tilnsermelse, den partiernes

forere p& begge sider matte udfere saa langt som interesserne

tilsagde.*

Han var s&ledes mitt inne i den unionella och nordiska

politiken. Till Danmark hade han skrivit &ret forut och

klagat over att det i Danmark inte finns n&gon »nordisk

syn i kjasrlighed og tro» och att man genom Srhundraden

misshandlat och krankt Island utan att en enda dansk r6st

hojts emot detta. Och han hotade med att ta upp striden

for Islands ratt. Och inte heller hade Danmark fSrstalt

Norges krav pa sjalvstandighet utan forh^nat det.

Det fanns s&ledes annu mycket att strida f6r, men icke

forty lamnar han redaktorskapet i Norsk Folkeblad vid

aterkomsten Mn Sverige, ty nu nar unionskommittens for-

slag var avlivat och tanken p& en flertalsregering var i

goda gangor, nu ansag han framg&ngen sakrad, och tycker

sig kunna fd nagra ars frid och ro for sin diktning utan

politisk och annan strid.

Det hade smartat honom djupt att kanna sig sd hatad

att folk glads at att hans drama Sigurd Jorsalfar — liksom

tre stycken forut — icke blivit antaget i Kopenhamn, fastan

det gjort stormande lycka i Kristiania, och att han blivit

utsatt for en skamlig behandling frSn teaterns sida dar de

b&da teatrarna pa hans tillskyndelse sammanslSs utan att

man sedan kallar honom till chef, darfor att han tillhor
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det stora folkpartiet. En annan har lanat sig till att ute-

stiinga honom. Meningen vore att ta honom senare, men

nu ar han oaterkalleligen besluten att for alltid overge

teatern. »Det bar kostet mig at klippe denne livstraad over,

kostet mig frygteligt; men nu er det forbi.»

Nu skulle han alltsa unna sig ro. Men han hinner inte

manga veckor framat forran han uppvacker en av de hetaste

strider han n&gonsin fort, den s. k. Signalfejden.

7, Signalfejden,

"Der maa nogen begynde mod at tilgi."

Bjumstjerne Bjornson. 1

Nar en minnesfest Over Grundtvig skulle firas kort efter

hans dod 1872 p^ ett »vanmote» i Kopenhamn holl Bjorn-

son ett tal varigenom han satte pa spel hela sin stora po-

pularitet i Danraark. Han aberopade Grundtvigs rjrmliga,

kiirleksrika anda, hans formaga att alska sina vanner och

sina Mender, och papekade att till och med nar han sag

pa landets nuvarande fiende, tyskarna, kunde han bevara

tron pa att den gerraanska andan tillsammans med den nor-

diska och engelska skulle utfora den ursprungliga bestam-

melsen f5r var folkstam. »Tyskerne har, jeg tror mere til

deres egen Utykke end til vor, gjort Uret imod Norden,

imod Danmark, men den mod hvem der er skeet Uret, har

lettest ved at give Haanden, og jeg tror, vi af Vennehaand

kan faa, hvad vi aldrig kan faa af Mendehaand.*

Att sadana ord i ett annu oppet sar kandes svidande och

»som et slag i ansigtet» forstar man. De vackte ocksa stor

harm. Men Bjornson var medveten om vad han utsatte sig

fflr och ville »melde sig ud af Hadets foreuing».

1 Over JEvne II.
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Allt sedan dansk-tyska kriget
1

, da Danmark forlorade

Slesvig, hade luften i Norden varit mattad med tyskhat.

Bjornson var ej den som lagt fingrarna emellan, nar det

gailt Tysklands erovringspolitik, om han ocksS inte hade

kiint hat. Den allmanna oviljan stegrades emellertid ytter-

ligare genom det fransk-tyska kriget
2

, och Bjornson stod

helt och ballet pa Prankrikes sida. Han arrangerar en

basar f5r de sarade och skriver en dikt: »Der gaar et stille

tog igJEcnnem kampens bulder.» Det kom darfor som en

obehaglig civerraskning nar Bjornson forst pa det ovan-

mimnda vanmotet i Danmark, och sedan omedelbart dar-

efter i pressen, oppet uppmanar folken att i stallet for

liatets signaler »heise Vennesignaler». »Det er signa'erne

der maa forandres.» »Saa lsenge KrigsSignaleme staar paa

(Jrsensen, ser Tyskerne intet Andet.» Pa vanskapens vag

tror han att Sonderjylland skall kunna atervinnas, men det

galler aven de nordiska folkens varv i varldskulturen. »Vi

er den nordligste Afdeling af en Verdenshger», och denna

hade, enligt bans uppfattning, en varldsmission som ej kan

ntforas annat an i forbund med folk av germansk stam, i

forsta rummet da det tyska folket. Men den erovrande

pangermanismen ville han ej veta av. Han trodde som van-

ligt pa den basta delen av det tyska liksom av andra folk,

och hoppades p& en panyttfodelse genom dess samling.
3

Man hade valet mellan att ga med Frankrike eller Byss-

land, eller att ga med sina stamfrander. BjSrnson ansag,

liksom P. A. Munch tjugu &r tidigare hade sagt, att mot

slavismen maste hela germanismen halla samman.

For ovrigt ville han nu att den kristliga karleken skulle

racka till aven i utrikespolitiken. For Bjornson var politik

»den storste form for nsestekjferligheds.

1 1863—64.
2 1870—71.
s Senare skramdes Bjornson av den tyska byriikratismen och rnili-

tarismen, som han avskydde, och atergiek till Grundtvigs tanke, ett

germanskt fredsforbund med den anglosachsiska rasen i spetsen.
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Fdr ogonblicket verkade Bjornsons vadjan till forsonligaro

kanslor endast raseri hos motstandarna och sorg ' hos van

nerna, men langt efterat sager dock Sophus Hogsbro' all

om man ocksa inte da var ense med Bjornson, kan det ej

nekas att danskarnas stallning till Tyskland sedan andrades,

En av dem som i Norge stallde sig pa Bjornsons sida i

stviden var Arne Garborg*. I Sverige hade han lange hall

meningsfrander i Sven Hedlund och Victor Rydberg, vilkn

i Goteborgs Handels- och Sjofartstidning forfaktade ungefj

samma meningar som Bjornson om de nordiska folkena

samhorighet med Tyskland.

Men i Danmark syntes ingen liktankande till. Forbitt-!

ringen dar var stor. Han blev kallad »En falsk Profet» och

forlorade manga av sina vanner, sarskilt bland folkhOgskolo-

1

folk. Tidningarna vimlade av inlagg pa vers och prosa mot

den djarve som vigade begara andrade signaler »mot oil

Folk som Danskerne omtrent holder det for en Saligheds-

1

sag at hade», som Garborg uttryckte situationen.

Pastor Birk.edal skriver: »Nej, ingen dansk Mand eller

Kvinde kan byde Bjornstjerne Bjornson velkommen i sit
1

Hus, for han tilbagekalder.» Det hade gjort »smertelig ondt»,

skrev Leth »at se Bjornson ssette sin Heel ved siden afj

Bismarcks og trampe i Takt med ham paa Danmarks Hjerte.

Saadant fristes man at kalde Troloshed og Utaknemlighed

.

mod et Folk, som har baaret ham paa Heenderne, medenH

hans eget slog ham i Ansigtet.»

Bjornson blev ombedd att avsta fran medredaktorskapet

i den danska manadsskriften »For Ide og Virkelighed*,

vilket halsades med allman gladje i pressen.

Det hojdes dock i hemlandet roster till forsvar f5r Bjorn-

son, men dessa overdovades av de anfallande, varibland Ibsen

som skrev en dikt, Nordens Signaler dar han kallar Bjorn-

son »veirhanen paa Fleien» som har forandrat signalerna.

1 Ordforande i Folketinget.
a

DS. en obemiirkt seminarist — senare framstaende forfattare.
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Aasta Hansteen svarade Ibsen i en dikt:

» Bjornson blev skjseldt for en Veirhane, —
jeg kalder ham heller Fafners Bane.

Gud give os mange med slig en Hud,

naar Fienden sender sit f0rste Skud.»

h'ristofer Janson skriver en dikt till Bjornson som ban

liknar vid stormen, som ruskar vasst i skogen, och river

ii|i|) somligt med roten, men som bl&ser in »belsebod», och

en bonde, Sigurd Blekastad, skriver p& sitt »maal»:

>I strid du staar den udslagne dag,

paa kvila du alder faer tenkja

Men slik vil me ha deg,

me elska dit mod,

du brant os en veg,

naar me naglfast stod:

og tok du imist, —
me elska deg lei, det er vist.»

De norska grundtvigianerna ansago att Bjornson haft

Witt, men aven alia dessa vSnner fSllo ifr&n nasta ar, nar

lijornson i stridens hetta fSrklarat att om Danmark ville

I'flrsoka att Stervinna det forlorade genom krig med Tysk-

land skulle detta leda till skilsmassa frSn Norden och till

landets underg&ng.

Sars skriver om BjQrnsons s. k. »signalforandringar» att

de »har ikke vseret en holdningsles Slingring, men en

modig og konsekvent Arbeiden-sigvidere-fremover.» »De

I'orskjellige Standpunkter han bar indtat i politisk, filo-

nofisk, religios Henseende . . . viser sig . . . at ligge det

cue foran det andet i en og samme ubrudte og ret fremad-

skridende Linje. Der er mange Skridt fremover, intet til-

lage.

»

Bjornsons fruktlosa strid for vanskapsforbund mellan
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Norden och Tyskland blev f8rsta stadiet i hans senare si

stora arbete for fredssaken.

Nu stod ban f<3r ogonblicket bokstavligen overgiven av

sil gott som alia partier och alia meningsgrupper i sitt

eget land, bade mistat de fiesta av sina danska vanner, och

bade ej annat att gora an g& i landtdlykt.

Han ville bort Mn den rasande fanatismen och den ban-

synslosa personliga forffiljelse som bestods honom, bort fiin

journalistiken och alltsammans, och ut till nya och storre

forballanden.

Han for till Italien med sin hustru och fyra barn, och
j

vistades sommaren i Schwaz i Tyrolen, dar han under

Frundsbergseken diktar Foragtet af de store, men elsJcet]

af de smaa, vari forekomma de ofta citerade radema:

»Begynder som en arisen

i kornet eu sommerdag,

rnen vokaer til en brusen

under skogenes tag,

indtil at havpt bferer

iued tordeni-0st den hen,

saa intet, intet hores uten

den, uten den.»

Men fore utresan gor ban en fOredragsturne i Sverige,

dar han dels upplaste sin berattelse Brudeslaatten m. mi
dels talade om diktaren och fribetskampen Wergeland,

vilken han beundrade och alskade bela livet igenom, och

.

betraktade som Norges skyddsande. Han yttrar om honom:

»Vi maa beundre hvad han beundrer og elske hvad ban

elsker.» »Der var intet saa smaat at bans bjerte ikke fandt

det, og intet saa stort oppe i samtiden at hans aand ikke

omfattet det.»

Genom detta foredrag om Wergeland vacktes aven inom

Sverige bemidran fdr den valdige foregihigsmannen, som

forut var foga kand inom vSrt land. Ingen som horde det
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foredraget skall val nagonsin kunna glomma huv fullandat

och levande ban formade den gigantiska bilden.

Eget nog skriver Bjornson fore denna foredragsresa

».

.

. jeg kvier mig som en hund, der skal prygles . . . fore-

kesningsmot faar jeg aldrig».

Vid detta foredragsbesok i Uppsala mottog ban en for

honora dyrbar hedersgava a? Geijers dotter, namligen manu-

skriptet till Geijers sang Ensam i brdcldig farhost, som

sedan i glas och rarn bevarade3 p& bans vagg, liksom Geijers

portriitt.

Ater igen blev Bjornson mycket firad i Sverige, och ater

igen framhSll han att svenskama med sin varma kansla

och fantasi vore utsedda att ga i spetsen for de gemen-

samma nordiska stravandena. Han p&minner om att varldens

religiosa frihet raddats av svenskarna vid Leipzig och Lut-

zen. »iEre-vsere Gustav II Adolph og bans blaagule sven-

skere», sager han. ». . . bvad i det rainde lever — er alt-

for stort, det mere krajvers.

Innan ban ger sig av frSn Norge anordnar han 17 maj

barnens flaggtlg, en vacker ide som sedan fatt spridning

over hela Norge och aven i v&rt land kraftigt upptagits

atminstone i huvudstaden.

Han skriver: »Jeg maa blive ude saa lsenge, til jeg har

bedre fred asn nu. Godt for mig, at jeg har levet et kamp-

liv; godt for mig at jeg faar fred til at lade dette gft. over

i litteraer produktion.» ».
. . faar jeg slaa haardt ifra mig s&

blir jeg god efter dette», skriver ban en g&ng, »saadant maa

I forstaa.»
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8. Till fosterjorden.

"Ingen fatter livets spil

som ej af dremmeiie vil laegge til."

Bjornstjerne BjSrnson. 1

Bjornson hade inlamnat Sigurd Jorsalfar till teatrarna

i Kristiania, Kopenhamn och Stockholm, men endast fatt

den uppford pa Kristiania Theater med Griegs musik. Man
har svart att forsta att inte detta stycke genast antogs, ett'j

som i alio motsvarar BjSrnsons definition pa folkstycke.

»Med Folke-Stykke mener jeg et Stykke, hvori enhver

Alder og enhver Dannelse skulde kunne tiltales hver paa

sin Maade, og ved hvis Opferelse man derfor ogsaa en Stund

maatte kunne vinde Samfelelsens Glsede. Et Folks fselles

Historie er bedst brugbar hertil, ja det forekommer mig

at den dramatisk aldrig bor behandles anderledes . . . Mu-

1

siken heist vsere med, Udviklingen falde i klare Gruppeo
Detta var Bjornsons sista fornnordiska drama. Under sitt

tvaariga uppeball ute skriver han forst skadespelet Redak-

toren och sedan En fallit
2

till vilken han fatt iden tolv

ar fOrut i Kom. I detta stycke framtrader hans medlidande

med fortryckta hustrutyper, som han sedan framfor aven

i andra av sina nutidsstycken.

Under de sista brakiga aren i Kristiania blev det honom

mer och mer klart att
.
ville han dikta sa m§ste han lamna

Kristiania och flytta bort fiin stadens bullrande liv. Han

skrev hem och bad vannerna skaffa honom en gard och nu

tick han anbud pa Aulestad, en gammal bondgard i Gaus-

dal. Deri var belagen i narheten av Vonhejms folkhogskola,

dar hans grundtvigianska vanner Kristofer Janson och Chri-

stopher Bruun voro forestandare och larare. Bjornson hade

langtat efter ett stycke norsk jord, och vantat pa den slut-

1 Til statsrdd Stang i Digte og Sange.
s Nutidsdrama.
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liga uppgorelsen ang&ende g&rdskopet med s&dan spanning

ntt nar antligen brevet kom och ban laste »Aulestad er

dit» blir han s& overvaldigad att han ej fSrmar lasa vidare.

Och nar han skriver till mellanhanden, sSger'han: »Det

var som havde du sendt mig et par nsever muldjord af

haarden min sefter en sjoreise paa maaneder, og graes'og lov

at lngte paa. Du faar ogsaa naeste gang lffigge et par blomster

in . . . Hils og hils stedet for mig, syng en sang af mig

udover det, og t<enk derved paa din Bjornstjerne Bjornson.»

Han sager att nar han bad sin aftonbon, stamde en

liyrkklocka in med, och h5ll i hela tiden, tills han hade

omspant alia och allt som 15g honom p& sinnet — och

ban hoppades att det var ett gott varsel.

Nu borjar hans fantasi att valtra sig i tusen forslag. Han

tfer rad till forvaltaren, hoet f&r inte slSs for sent, inte

viindas i solen, utan om mojligt komma gront in. Slatter-

niaskin och hastrafsa maste kopas. Gas kan beredas sa bil-

ligt att det kan sattas i frSga om det inte bleve besparing

att anlagga en gashytta. En av torparna borde kunna lara

sig att »gjore gas» p& nSgon enklare teknisk kurs. Och

ban fragar om alven gar fram over egendomen, och kan

5vergjuta den om det blir torka.

Han far en hast »Blakken» av Kristofer Janson och

fiigar om man kan kora fort med den, och om den ar

sadan att med en till i samma farg, det kunde bli vackra

vagnshastar for en latt och fin vagn. Han alskar hastar och

ber att de hallas »smackfeta». »AUe som ser hestene skal

maatte si 'vel stelte heste'.» Och han drommer om alia

djurens fmktsamhet, bide f&r och getter komma att f&

tvillingar och suggan 12 grisar var gSng. »Det er min agt

at komme in i alt efterhaanden, og at blive en flink gaard-

ntyrer, at tage hele driftens glsede og sorg uden at blive

hseftet for stserkt » Han vill fS upp garden till det dubbla.

;>Fer agter jeg ikke at gi mig, sa sant Vorherre vil baslde

noget i pennen min.»
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Han ar lycklig nar ban far bora att de gr§.vt ett stort

avloppsdike genom hela egendomen. »Mer af den sort!

Mer, merl» Nyodling var hans drom, det var fosterlands-

kiirleken omsatt i stenbrytning, rojning, odling, godsling och

sSdd. Aulestad skulle bli en monsterg&rd for hela bygden.

Han skulle ge exempel, lara bonderna som komma att alska

sk5nbet och renlighet och trevnad i hernmet, *ti der folger

naturlig adel med skonhed*. ». . . alt fiat og fagert fraem for

husguderne». Och han vill lara bonderna » til at ha fest-

prseg over huset til daglig». Och ladug{h-

den, »den maa ligge

malet og stolt over sin opgave: at erneere os allesammen.»
j

Han vill bygga ett nytt och vackert, hOgt belaget bonings-

hus, och skriver: »Ak, vidste du, hvor mit hjerte skjselver
]

med i dette foretagl Aldrig liar noget i mit liv optaget

mig med storre henforelse. Jeg er dog et hjaemraebarn

af ferste skuffe, og hjtem og hjsem og hJEem er vuggesangen

gjennem mit liv i digt og virkelighed.*

Redan tanker han pk att skaffa folket en stor och sund

forelSsningssal. Hans ideella stravanden genomtranga alia

projekt och alia drommar. Gladjen skall infOras i hela dalen

Nar han sedan flyttat in p& Aulestad, skriver ban til

Hegel: »Saa har jeg da ro i mit sind, svarende til den vel-

signede ro omkring mig ... alt er nu gledet in i fred og

klarhed, saa aaker-rikkernes skarpe melodier, uden melodi er

bleven frugtbarhedens, vsekstens arbeids-sang, der ener sig

med gokens kuku, kirkeklokkernes kalden, salmerne i huset

bornenes leg, heesternes knaeggen og koernes rauten til eil

idyl i mit sind, som vokser med hver dag. Her er min

frEemtid; jeg er glad som da jeg vser gut, jeg har atte

haab som da. Min mor kom idag, jubler som jeg ved

stedets skonhed, gaardens bugnende fylde i sommerskrudet.»

•Han skrev tio &r senare till en van som fatt eget bus:

»At eje sit eget hus er de forste dager som at bo i en

drom. Det er utroligt. Og at komme hjem efter leengere

fravrer som at faa drammen ny.»
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Med tiden gingo manga av hans ljusa Aulestaddrommar

i kvav, men manga gingo i uppfyllelse. Han fick lagga

mangfaldiga tunnland nyodlad mark till Norges land, en

mangd Hkerbruksmaskiner infSrdes, hans valodlade akerfalt

blevo rikt barande. hans djur voro vackra och valskotta,

garden blev upplyst, inte med gas, men med elektriskt ljus,

som lyste ut over dalen, och hans hem, oppet for alia som

sokte det, bar en skonhetspragel som skankte gladje at alia

som kommo innanfor dess dorrar.

Nar han uppeholl sig utrikes voro hans tankar pa Aule-

stad, skriver han, och det var honora oandligt kart, men

nog fick han vidkannas sorger och bekymmer for alia de

dyrbara fdrbattringar och anlaggningar han gjorde. Han

var t. o. m. under en kortare tid betankt pa att salja den

kara garden, men »det svider forbandet» skriver han, och

det kom aldrig darhan.

I arbetet p& Aulestad som i all Bjornsons verksamhet

stamma Hamsuns ord:

>Alt saa du dig tid til: at rydde, at lnegne, at na^re

og alt tok du paa dig, din bredde var skapt til at b«re.»

9. Bjornson blir fritankare,

"Han rcTsfi- folkets vanetro

i hedonskab og molochra:dsel.''

Bjornstjerne Bjornson. 1

Bjfirnson borjade sin strid med prasterna och troslaran

1876 med anledning av en prasts framstallning om att

liberalismen var av djavulen emedan den var uppror mot

auktoriteten som ar av Gud, och en uppmaning till kyrkan

att oavlatligen bekampa liberalismen. Bjornson jamfor detta

tal med gudsfornekaren Victor Hugos uppmaning till folken

1 En singers kal/l i Digit og Sange.

3. — Verdandis smaskrifter. 249.
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att arbeta for sjalvstyrelse som den enda under vilken de

kunna motas i broderlig karlek och uppna vSrldsfreden,

och ban Mgar vilken av de tva som talat i Kristi anda.

Och ban sager att -»den Religion sejrer, som har den

st0rste Aandsmagt og den bedste Moral*.

Nasta ar talar han oppet vid ett diskussionsmote pa

Sagatuns folkhogskola emot en personlig djavul och ett

evigt helvete. Hans ord verkade som en explosion. Ett virr-

varr a? sarade kanslor utlftste sig i skrift. Hans motstan-

dare triumferade, soraliga av bans vanner blevo skramda,

andra bedrovade, och nSgra f& gillade bans uppfattning.

Kyrkliga tidskrifter bSde i Norge och Danmark fylldes av

striden.

Ellen Key meddelar i en artikel, Bjb'rnson och Sverige,

att Bjornson sagt att tankeutbytet i Rom med Viktor Ryd-

berg agt genomgripande betydelse for bans utveckling. Han

borjade noggrant studera bibelkritisk litteralur m. m. Men

redan da katide ban att Rydberg ej var bararen av fram-

tidens tankar.

Sjalv gar han vidare, kommer underfund med oriktiga

oversattningar p& manga stallen i bibeln, och vill ha upp-

lysning och frihet i det religiosa som i allt annat. »Jeg

respekterer al tro; men dens grundlag som videnskab eller

historie er jeg ikke pligtig at respektere . . . » skriver han

till sin van rektor Sommerfelt.

Han studerar Darwins utvecklingslSra och Stuart Mill

och Victor Hugo och drar i harnad mot kyrkans trang-

synthet. Nar den lSgger in under djavulens herravalde folk-

anden i dess utveckling av folkligheten, i dcss frihetsarbete,

i dess folksuveranitet, ja ofta fordomer allt som ar av

denna varlden, sasom teater och annat, da upphojer den

djavulen till den miiktigaste pS jorden, medan Gud blir

forjaa;ad »forsvarlig indkapslct i Bibelen*. Och den guden

skulle ha skapat varlden, Mgar ban »Gud stanser ikke

hvor bans praester stanser.

»
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Han fragar ooa inte Gud hellre skall tankas vara i for-

truppen av det andlosa manniskotaget an i eftertruppen.

Ar det inte ban som visar viigarna? Ar det inte han som

ger mod St dem som uppoffra sig for sina broder, ban-

iorelse at dem som se det nya?

Nar han borjar syna dogmerna i sommarna, falla de

bort den ena efter den andra. Han bade ej fQrr fastat sig

vid dem. De voro ovasentliga. Det var inte laran utan

rnanniskans forbSUande till Gud som var buvudsaken. Nu
trader han frimodigt fram och bekampar kyrkolaran, och

pavisar all halvbet och osanning han kommit pS spSren.

1877 talar han i Stwdentersamfimdet om At vcere i

Sandhed. Garborg berattar harom att det blev en vandpunkt

i bans liv.

Naturligtvis blir han fordomd och forkattrad och utsatt

for ett kristligt pilregn av vassaste sort, men att fortiga

nagot som han ansag vara sanning, och som han trodde

kunde fora manniskor framat, det kunde aldrig falla honom

in. Huggen tinge falla hur skarpa de ville, det andrade ej

hans forkunnelseplikt. »I det religiose skal al udfrielse be-

gynde. Dette er min sidste faste opdagelse blandt bonderne.

Her er trseldommens vugge. Her er det Sandheden svaekkes

i dem fra b0rn.»

Han sager att »Det er Skiifttheologerne og Pietisterne,

lige meget deres lov-kolde Lasre som deres praktiske Kri-

stendom, der har jaget mig ud af Dogmernes faste King.

De har skrsemt mig op, de har drevet mig til at lytte,

sperge, og tilsidst til at tvivle og nndersege »

Samvaron med grundtvigianerna pS Vonbeim hade okat

hans tvivel och avst&ndet mellan dem vaxte.

I en tidning som atnjot Christopher Bruuns aktning hade

sagts att Bjornson skandat sin fars stand och hanat sin

mors tro. Han svarar att han visst inte skandar sin fars

stand nar han later hans arevordiga, starka personlighet

vara laromastare i att saga, vad han tror ar sant infor Gud,
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och inte heller hanar han sin mors tro, annorlunda an vi

alia nana vara forfaders tro, nar vi nu bekanna en annan

tro an deras.

Han kan inte bygga sin tro pa Luthers. Luther har ju

inte kuunat folja med utvecklingen under de gangna 300

aren med dess 5kade vetande. Luther finge ej langre vara

ledaren o. s. v.

Hans stranga uppgorelse med sitt eget inre slutade i en

genomford evolutionistisk varldsuppfattning.

Keligios i vidstrackt mening forblev Bjornson alltid.

Han sager: »Det, som er den inderste Vilje i al Keligion,

er at binde Samvittigbeden i Ansvar, og dette oges altid.»

Och han skriver vackra psalmer »iEre det evige foraar i

livet, som alting har skabt» och »Hvem er du med de

tusene navn fra de tusene tider og sprog.»

Liksom alltid under och efter bans storsta strider om-

sattes hans erfarenheter i forsonande poesi. Nn skapar han

den lilla berattelsen St0v, en vidrakning med kristendomens

ododlighetslara, och Over Mvne I, hans storsta och sko-

naste dramatiska dikt, om vilket den skarpe kritikern Georg

Brandes sager: »Bjornson har aldrig skrevet noget bedre

Skuespil, Ibsen heller ikke.»

Nu var krisen over, nu kunde han med den innerligaste

sympati framstiilla den troende, kristne prftsten i sin hogsta

fullkomning och med vara kansla visa vart kristendomens

mirakeltroslara leder. Till modell hade han tagit Kristofer

Janson, om vilken han skriver: »Jeg kjsender ikke sedlere

menneske end ham . . . Han er den skJ0nneste Kristen jeg

har seet i dette Land.»

Senare behandlar han aven kristendomens och den nya,

huraana kulturens inbordes forballande i romanen Pace Guds

Veie.

Sars papekar att Bjornson i de diktverk han skrivit

sedan han tillagnat sig en positivistisk och evolutionistisk

varldsuppfattning, val har bekampat »den kirkeligortho-
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doxe Livssyn, men altid paa sympatisk-forstaaelsesfuld Maade,

og saaledes at dette Livssyns Vjerdi og relative Sandhed

kommer til sin Ret».

10, Bjornson och sedlighetsfrigan.

"Han tvinger folkets eynd til bod
med sandbeds-vidnets had mod lagn."

Bjornstjerne Bjornson. 1

Aren 1875—77 utkommo Kaptejn Mansana och Kongen.

I det senare stycket ville Bjornson visa att sanning i alia

forhSllanden var den viktigaste forutsattningen for ett sunt

manniskoliv. Oaktat den unge kungen i stycket gjorts sym-

patisk, vackte dock stycket en oerhord harm, och ansSgs

med oratt alludera pS hung Oscar. Modeller) hade varit en

belt annan. Det drOjde 25 ar innan man vagade upp-

fora det.

Han skrev till Hegd: »Kongen er mig det kjsereste ar-

heide af alle jeg har skrevet » »Den gang Kongen kom ud

var jeg naiv nok til at tro, at denne Bog vilde fremkalde

Svar hos sandhedssogende Msend og Kvinder, og da navnlig

i den kristne Forsamling. Svaret udeblev heller ikke; det

var Haanens og Hadets.s

Ban skriver att »Kongen har det Maal at aabne 6inene

for den megen Legn som det middelalderlige Kongedomme
har slasbt med sig over i den moderne Stat, og at syne

Felgerne af den i Indehaver og Folk*.

Aven romanen Magnhild blev ilia mottagen, och det pa-

stods att han gjort sig till tolk for den fria karleken gent-

emot aktenskapet. BjOrnson protesterar och menar sig i

Magnhild tvart om ha allvarligt arbetat for sedlighet inom

1 En gangers kald i Digte og Sange.
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aktenskapet genom att fordra omsesidig aktning hos ma-

karna f6r att ett aktenskap skulle betraktas som sedligt.

1878 utkom Leonardo,, en av de stoltaste och adlaste

kvinnoskickelser nan skapat. Och nasta ar Det ny System.

Bada dessa skadespel slogo genast igenom.

1883 utsande han En handske med fordran pa strangare

moral hos mannen. Stycket vackte ofantligt uppseende och

blev, sarskilt betraffande slutet, sardeles omtvistat.

I ett otryckt brev skriver han om detta: »Enden paa

bogen er den en'este mulige og er saa klar, saa klar! De faar

nu gaa hver sin arbeids-vej. De faar arbeide sig sammen. Hun
i sit arbeidsliv lsere at der er mere som der er veerdt at ta

hensyn til hos en dygtig, sta3rk mand som selsker hennp,

og han at et arbeidsliv rsensker vore lyster, utskiller og

omdanner, saa han en gang sikJccr paa sig selv (komme hvad

der vil!) kan by henne sin haand. Men saaledes som han

Igenkte straks han blev forelsket, da at kunne slutte med
friller og begynne med en konefrille . . . det b0r ikke Isenger

kunne gaa. Er gait sket, fordi samtiden her a3nnu ikke har

reist noget ansvar — vel, saa maa nu rrenskende udvikling

Jeegges msellem ungkarle-liret og segteskabet mer tor

jeg ikke krseve, mer vil jeg heller ikke krseve.»

Han vill att man i Svavas grit skall genom denna grat

se liksom tva utstriickta bander... »Hun vilde straekke

hsenderne ut — ikke efter os som vi var, men som vi vel

maa ha haab om at kunne bli, naar kvinnen her som ellers

lserer at stille krav.»

Till Hegel skriver han: »Tro mig, af alt Fremskridt paa

Jorden er vi her inde paa det vigtigste.»

Nasta ar kastar han sig in i striden om Strindbergs

Giftas med ett brev i-den svenska tidningen Dagens Ny-

heter. dar han sager: »Strindbergs Opfatning her deler jeg

ikke; min ny Bog 1 m0der hans som den ene Klinge m0der

den anden. Men ingen har den ringeste ret til at betvile

1 Det flager i byn og paa havnen.
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at han tror at tjene Ssedeligheden med sin Bog ligesaa

eerlig som vi med vore; saavidt jeg kan forstaa, findes der

ikke i hans Bog et eneste Sted, som leder sit Udspring fra

ns;eielige Heosigter . . . Det skader Samfundets Moral, at

en saa hoit begavet Mands Mening om en saa vigtig Sag

skal undertrykkes med Void . . . Den udedelige Sandheds-

hengsel har i ham fundet en modig Sjsel og en overordentlig

.Evne . . . maegtig i sine Ressourcer som ingen samtidig i

Sverige ... I skal lade ham leve, det er Eders Pligt. I

skal lade ham vaere glad over, at I vserner om ham . .

.

det blir Eders Ansvar om ban gaar under i Bitterhed . . .

Grib dette Tilfaelde da Vennen er uretferdig forfulgt, og

skaf ham for den nsermeste Fremtid en uafhserigig, sorgfri

Stilling.

»

Bjornsons sedlighetsstravan tog sig senare uttryck i ett

foredrag om Engifte og Mangcgifte som han holl p& en

mangd stallen i de fyra nordiska lauderna, bl. a. varen 1888

i Uppsala pa inbjudan av studentforeningen Verdandi.

Storre fordran pa mannens sedlighet ansag han oefter-

givligt nSdvandig for familjens, slaktets och hela mansklig-

hetens valgang.

»Frihed er umulig uden Selvtugt . . . i samrae Grad som

vor Lyst beherrskes af vor Vilje vinder vi Evne til at for-

svare baade vor egen Frihed og vore Medborgeres.»

Sedlighetsfragan ar en samhallsfrSga, sager han, som

kanske ingriper djupare i ett folks ode an nagot annat.

»Jeg for min del tror paa et korstog mot iiFEeleligheden

som nu mot brasndevinet. Men aennu er ikke tiden, skoot

flere og flere sind fatter, at det gjgelder s!a2gtens helse»,

skriver han.

Att han nu blev hinad for sina meningar var honom inte

ovantat, men han glommer alia overfall och skriver ett par

Sr senare i ett otryckt brev: »Fremad — marsch! Det er

mere end mit valgsprog, det er hele mit vsesen, derfor

taenker jeg saa sjelden bakover, at jeg rent taper minnet
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af det . . . Men jeg liar jo ogsaa gaat gjgennem saa mange

villfarelser og aldrig lasrt annerledes sen af buler i pannen,

af forferdelige fejltagelser.»

Bjornson var aldrig radd for hugg och anfall. Nar ett

rykte gick att lian amnade bosatta sig i Muncben f5r att

slippa de eviga tvisterna, skriver ban: »Jeg vil bo i Norge,

jeg vil prygle og prygles i Norge, jeg vil synge og do i

Norge — vser vis paa det.

»

II. P^ 80-taIet.

"Pa jord det sterste cr at vairo

livov kraftcr, som er stort i g-jscre,

skal tagc skikkelse og stcd; —
at giro af sin egen ild

netop som gydningen skal til."

Bjorn8tjerne BjiirnsonJ

Pa b5sten 1880 antradde Bjornson en lange tillamnad

resa till Amerika, dar ban i ett balvt ars tid holl en miingd

forelasningar i flera stater om den norska folkfrihetskampen

m. m. Han studerade land ocb folk och skrev ett par rese-

brev hem m. m., men langtade oerborfc efter sin familj och

foresatte sig att det skulle vara sista gangen han reste utan

sin hustru.

I London mottes han av en karkommen kallelse att halla

talet vid avtackningen av Wergelands staty pa Eidsvolds-

platsen i Kristiania. Valet av talare halsades med stor ovilja

av hoijerpie^spn liksom av Wergelands syster, ffirfattarinnan

Camilla Collett, som protesterade mot att republikanen ocb

folkforledaren skulle tala vid broderns, patriotens och skaldens

staty.

Emellertid blev talet naturligtvis glansande, och Bjornson

gav sin store foretradare namnet »faderneslandets storsle son».

1 Til Johan Sverdrup i Digte og Sange.
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Pa sommaren 1882 reste Bjornson runt i landet och talade

om Folkcsuveraniteten. Valen skulle avgora fragan om riks-

ratt skulle anstallas mot ministaren Selmer emedan den

anvant det absoluta vetot i grundlagsfragor m. fl. fragor.

Bjornson hade varit den forste som yrkat pa riksratt.

Upphetstringen i landet var stor med anledning av detta

sarskilt i de manga sma hogerstaderna. Kektor Sommerfelt

beskriver i sina Minder fra Bjornson- Tiden hur det i

Larvik blev »pipekonsert» utanfor hans bostad efter Bjorn-

sons foredrag, emedan han bodde dar som gast, och hur

insandare i tidningen fordrade Sommerfelts avsattning som

rektor for att han var van till Bjornson och hyst honom

under sitt tak.

Bjornson reste till Paris for att fa ro, och vistades dar

storre delen av aret i fern ars tid. Dar tick han arbetsro

och hemsande En Handslce, Over -&vne I, Det flager i

Byen og paa ffavnen, Geografi og Kjcerlighed f'Orutom

tidningsartiklar da och da i de aktuella stridsamnena i hem-

landet, vilka han noga foljde.

Bl a. skriver han 1884 till Laurviks Venstreforening: »De

liberale foreninger' maa gi Kvinden Ssede og Stemme. Et

Lands Faedrelandsfelelse er intet Sasreje for Wsend; det er

ikke bare den kjedsoramelige Del af Arbeidet, som

vedblivende skal vasre Kvindens Arvelod, bun liar ogsaa

Ret til Arbeidets Samfundsglsede, til at styrke sit Sind i

Ansvar og Beslutning.*

Sadana ord voro nog aldrig forr uttalade till en politisk

forening i Norge. Men som sa ofta forr var Bjornson den

som forst bar fram en ny ide.

Efter tre ars bortovaro gjorde han ett besok i hemlandet.

Medan han varit borta bade den forsta vansterregeringen

kommit till styret. Nu hade vinden vant sig, och han mot-

togs i Kristiania med jubel av folkmassan redan pa bryggan,

och sedan pa stor fest av 1,000 personer, bland dem stats-

rad, stortingspresidenter m. fl.



42 njORNSTJERNE BJORNSON

Han halsades valkommen i festtalet som den forsonande

och sarnlande makten, och svarade att val ville ban vara

det, men att forsoning aldrig nas med kringgftende och for-

tegenhet. Det var honom namligen bekant att det hade

uppstatt splittring inom vanstern, och nu yttrar han sig

oforbehallsamt om statsminister Sverdrup, som han i manga

avseenden alltjamt satte hogt. Han hade besjungit honom

i en dikt som han vidhaller: »Sandelig han er den salte

Havstrom, som kom i vore lumre Fjorde» ». . . den euro-

peiske Kraft... som kom og gjorde vort Storting fra et

Amtsformandskab til en europeisk Nationalforsamling . .

.

den, som stserkere end nogen anden Mand i Norge bar

kunnet forvandle hele sit Liv i patriotisk Gled mod et

eneste Maal ...» o. s. v. Men, ansag han ». . . dermed maa

det kunne forenes at have Tvil lil bans Ledelse af Kegjering

og Storting nu.»

Detta var inledningen till den skarpa strid som snart

uppstod for att avlagsna Sverdrup, som forsyndat sig pa

mangabanda satt, svikit sina ideal och gatt med motstan-

darna i fragan om allman rostratt, och fastan overtygad

fritankare gatt den kyrkliga reaktionens arenden, och ehuru

fullblodsrepublikan fatt till stand den ena sotsmickrande

adressen till kungen efter den andra, varit med om att neka

Alexander Kjelland diktargage, och slutligen kastade skulden

pa Bichter1
for att en for Norge mycket ogynnsam diktamen

i utrikesministerfragan protokollforts i norskt statsrad och

undertecknats av Richter.

Nu var mattet ragat, och Bjornson beslot att hugga in

radikalt genom att framlagga ett privat brev fran Richter

som visade att Sverdrup icke hallit sig till sanningen. Detta

brev var avfattat i en sadan form att Bjornson trodde att

Richter, vilkens stallning forbjod honom att sjalv framlagga

saken, onskade att genom en annan fa forhallandet bekant

for tidningen Verdens Gang, for att darigenom fa ett slut

1 Norsk statsminister i Stockholm.
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pa de haftiga beskyllningarna att ha handlat pa egen

hand.

Bjornson sager: »Til min dodsdag vil jeg ikke kunne

lease det anderledes.» Han valde da i stallet att offentligen

framlagga hela brevet sasom det verksammaste medlet.

Itichter, som aven i andra avseenden kommit i en ohallbar

situation, sag ingen annan losning av sina irakade svarig-

lieter an att berova sig livet.

Ungdomsvannens tragiska dod smartade Bjornson djupt.

Han gav senare i Paul Lange og Tora Parsberg en vacker,

och som det anses traffande bild av Richter i liv och dod.

SjS.lv instuderade han rollen med sin son BjSrn, som utforde

den lika tint som fullandat.

Med anledning av en recension skriver Bjornson i ett

otryckt brev: »Herre Gud, nu ser jeg, at de missforstaar

Paul Lange derhen, at det er min mening, verden skal

Styres av de svage. Min mening er, at man skal ikke

kaste sig over menneskenes svagheder, men hjselpe dem

selv over svagheden, saa det gode Jean fact styre. Det gode

er nemlig oftest legeret til svaghed. Verden maa i visse

stykker bli en annen. Det gode maa faa sin rang. Paar det

sin rang, saa blir ikke <?et svage dets undergang . . . Ngesten

alle fremtids0gende, reformatoriske krsefter er nerv0se, let

paavirkelige, derfor ofte hvad man kaller 'svage', men
blandt disse iindes verdens sf0rste. Lses filosofernes og

digternes historie. Se, fra hvetn ideerne kommer. Jeg

tinker mig en verden hvor de beste ikke behover at bli

martyrer . . . min Paul Lange er intet vidunder, ham kunde

de fleste forstaa og drage nytte af, bare de selv var lidt mere

gode og hade dybere sans for det gode.

»

En bild aven av Sverdrup, fran hans basta tid i det

offeutliga livet, liar Bjornson givit i Johan Svcrd i Over

JEvne andra delen.

1889 urslungade Bjornson pa ett arbetarmote slagordet

»Fuld Ligestillethed i Union-en oiler ud af Unionen». Talet
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refererades over hela Europa. Han pa>isar den svenska

pressens bristande valvilja mot Norges sjalvstandighet, ocB

hur svenska folket tiger, nar t. ex. den svensk-norske

ministern i Paris. p§. order fran Sverige nekar att upptrad

pa Norges vagnar vid varldsutstallningens oppnande emedar

Sverige icke deltog, men Norge med dryga kostnader hade

Sstadkommit en stor och for landet hedrande utstallning.

Och han sSger att det finns inte den norrman »som, naai

Storsvensken1
. . . fornsermer os med sine Forsog paa Over-

hojhed, sin Indblandning eller ligefremme Haan, ikke da

kjender Foreningen som en Blak om Foden, en Fristelse

for de Svage, en Skam for de staerke, en personlig For-J

nsermelse mod hver eDkelt.»

Hotet om krig eller om att stormakterna aldrig skulle

till&ta en uppl6sning av foreningen avvisar han med att

dessa forstS att ett erovrat Norge aldrig skulle kunna

fasthcillas av ett folk, inte storre an det svenska. »0nske

vi Slut paa Foreningen, og et Forbund istedet, saa ssetterl

ikke 'det store Folk' i Sverige sin Fred overstyr for den|

Sags Skyld. Kanske finder 'det store Folk', at det staar

sig paa, at vi vinder fuld Selvstsendighed.»

Han vill tala oppet utan »Foreningshykleri» och uppraknar

en rad med stSrre och mindre forsyndelser fran svensk sida]

mot Norges likstalldhet i unionen. Han har folhneningen

pa sin sida och ju f5rr allt detta missnoje uttalas dess

forr mognar det till n.orsk politik: »Her er en eneste Vej

at gaa sammen med os paa, og det er den aerligt at gi os

broderlig Rang og Ret. Kan Storsvenskens stolte Hjerte

ikke nedlade sig til det, saa skilles vi. Naturligvis alene

for at modes i et Forbund.

»

Han skriver 1888 i brev till sin dotter Bergliot: »Politiken

forarger mig voldsomt... Men her er gro i luften; derj

kommer ingen til at reise afsted med Nordmsendene.>

1 Pet var forsta gingen B. anvande detta uttryck for att undvika

att vara oriittfardig mot det svenska folket som bara ville Norge val. I
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1889 utkom romanen Paa Guds Veje, dar han stallt

utvecklingsmoralen mot den pietistiska trangsyntheten, och

Hlutar boken med orden: »Der hvor bra Polk gaar, der er

(iiids veje.»

Romanen lyfte genast upp Bjornson pa popularitets-

bSljan, men mycket snart sjunker b5ljan igen, nar han kastar

sig i en hopplos strid for att stoda tandstick?arbeterskorna

i deras strejk, arrangerar en stor aftonunderhallning och

i bittra ord forebr&r den kristna kyrkan som ingenting foretar.

12. ?i 90-talet.

"Aabne vande, aabne vande!

Storm maa til, og stormen kommer."

Bjornstjerne Bjornson. 1

Den 17 maj 1891 talar BjSrnson om forhallandet till

Sverige som lag som en stor sten mitt i alven, dar allt

som skulle forbi och vidare fastnade, men om det ocksa

skulle ga fortare om man sprangde hela stenen, sa foredrog

han langt mer att vinna fullt oberoende inom unionen; och

detta trodde han att Norge kunde vinna, blott man utskilde

dess utlandska angelagenheter fran det s-ovardiga, svenska

formyndarskapet». Mer an halva folket ville nu arbeta for

egen utrikesminister, egna konsuler, och likstalldhet med

det svenska folket under samma kung. Aven striden for

allman rOstratt hindras av forhallaudet till Sverige.

I svenska Aftonbladet skriver Bjornson 1891 och klarlagger

att det Sr med oratt han sages hata Sverige. Det ar

skillnad mellan att hata Sverige och att frigora Norge fran

svenskt protektorat, undanbe sig svensk inblandning i

norska angelagenheter, och se upp med storsvenska planer

o. s. v. Han ville inte uppvigla, blott sla alarm i en stor

1 Aabne vande! i Digte og Sange.
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fosterlandsk sak med ord som vaclca. Han medger att unc

en' sS l&ng och h&rd karap som varat i en manniskoSlder

hade val kunnat falla ord som voro for skarpa eller son

kunde misstydas.

Den norska hogern hade forvrangt hans ord och kalla

honom lattfardig, hycklande, lognaktig, hatfull och upp-

viglande och det hade svenska hogerpressen icke fOrsmat

att ta upp. Han ber andra svenska tidningar att Sterge

vad han sagt. »Har de stundom gjort mig Uret, saa kail

det ikke skade en Gang at gjore mig Ket.»

I ett otryckt brev skriver han 1892: »Her er bare

herlighed og mod i vsenstre. Enten faar vi vort, og da gaar

vi straks videre eller vi faar det ikke, og da gaar der enj

lystig agitation (bl. a i skikkelse af mig) utover lannet fori

oplesning af hele greja! Vi kan ta alt vi vililovform. Girl

de os ikke konsulatsaken, rent flag o. s. v. si gJ0r vi detj

til lov og tie gange gjentaget, er det der traass konge,]

1: 0j re og Svensker. Og under den lange kamp er vi — hvad

som er det afyjorende — blet kvit al legn.»

En haftig strid utspinner sig med vannen Hedlund och

ett ideligt presskabbel om konsulatsaken och egen norsk

utrikesminister p§gSr mellan landerna. Ett valvilligt tal

'

av professor Hjarne, som vill ge Norge sin ratt, avsticker
]

mot de eljest i Sverige vanliga talen.

I ett tal 1892 om konsulatsaken sager Bjoruson att

meningen ar inte att lopa bort fiin ett kompaniskap, menl

sd fort regering och storting bli ense om att gemensam-

heten skall upplosas, da forst borjar forhandling om saken

med Sverige. Inom unionens ram skall man lampa sig

efter Sverige, men inte si att intr&ng gores pa sjalv-

bestammelseratten.

Pa sommaren 1892 tar Bjornson kraftigt till orda for

fredssaken och hSller stora fredstal dari han nppmanar praster

och larare att uppta fredssaken och att forkunna sin vilja genom

valen : »saa der kommer ligesom en vseldig Beige og skyller
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i nd i Slottene og op til de rige. Da vinder Fredssagen

Sejer». »Tror 1 paa en Gud, da vis det ved at vsere tro

mod det st0rste i Tiden, mod Idealerne, hvori Gud findes .»

»Aldrig i Verden har det vseret de Store, der bar

revolution evet Samfundene, de har ikke Brug derfor. De

Smaa skal tale og vidne mod de Store; de smaa Lande

skal vise sin Tro og saette op den for de stores Ketfserdig-

hedsfolelse, saa faar vi nok S<'jr.»

Bland Bjornsons tal detta kr ar aven ett vid en kolossal

demonstration for ministaren Sleen som ingivit sin avskeds-

ansokan p& grand av kungens sanktionsvagran i konsulat-

saken. Aven da tilljublas han av massorna.

Men Bjornson blev snart oenig med den styrande vanstern

och tog avstand fran vad ban kallade »krigsmoralen».

Han hade kraftigt bidragit till att fa upp fordran pa

egen norsk utrikesminister pa den rcna vansterns val-

program, och hade bidragit i hog grad till detta partis val-

seger 1891 liksom aven senare 1897. Men nar statsminister

Steen forsokte genomdriva konsulatsaken bade mot den

norska hogerns och mot Sveriges vilja, da ans§g han att

man ville flyga hogre an vingarna bar, och att man forde

en »Politik over iEvne». Han ansag forhandlingsvagen

som den enda pa vilken vanstern kunde vinna hogern for kon-

sulatsaken, och arbetade nu i tio ars tid pS, som Collin

sager, att av konsulatsaken bygga en bro for hogerns grad-

visa overgSng till vansterns unionspolitik.

Sars klargor att Bjornson i sin politik som i sin diktning

iir reformvanlig men inte revolutionar. »Han har sigtet

paa Forbedring og Fremgang, ikke paa OmvseltniDg, og

sogt at faa det Nye saameget og saa nser som muligt

knyttet til det Gamle. Hvilket . . . tjener til. at vise det

staerke i hans Natur og sunde i bans Aandsudvikling.

Det mindste Barn kan rive Spillet overende men til at

fljtte Brikker: dertil skal der en Mand. — Bjornson har

som Politiker vreret en vseldig Stridsmand, utraettelig
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paafaerde i den rnangeaarige Kamp roellem Hoire og

Venstre . . . udfoldende som Agitator en ligeud genial Evne.j

Ingen har forstaat som nan at sactte Masserne i bevaegelse . .

.

ingen har formaaet endog tilnaermelsevis saaledes som haol

at lyse op i Merket . . . Hans mod syntes at voxe raed

Faren og dun dramatiske Spsending, naar de fleste andre

begyndte at bli betsenkelige og vilde til at reve Sejlene

hejste han dem tiltops.

»

Nar han 1897 anyo i het kamp hjalpte den rena vanstern

till valseger och, som Arne Garborg uttrycker sig, blev]

stucken av hOgerpressen med »Knive smurt med Edder»,

dd ropar han likafullt i sitt tal pa Olavsfesten ett hurra

for . den hoger som en g§ng kommer att stalla sig med]

vanstern i unionssaken.

1899 anser han tiden inne for hogern, om den slote sig

till vanstern i konsulatsaken, att dela regeringsmakten med
vanstern sa lange tills denna gernensamma nationella sak

vore genomford. »Da kunde man slaas paany», menar han. i

Han lyckas aven fa hogerpartiet, under professor Hagerups l

\

ledning, att ga med pa vansterns program i konsulatsaken,

varigenom en sammanslutning av hogern och en del av
vanstern till ett »samlingsparti» uppstod. Han deltog ii

valkampen och bidrog till att Chr. Michelsen? blev vald.

Redan da utpekade Bjornson denne man, som ett fram-

stiende ministeramne.

GSng pa gang framhaller Bjornson under alia dessa ar

att ett forbund med Sverige alltid ar onskligt och att varje

forandring inftt eller utat bor ske endast genom forhandling.

Han har heller aldrig velat vara med om nagon »Lirke-

eller Lurelinie». Oppet skulle korten laggas pa bordet och

ingen hemlighet gOras av vad man siktade pS som slut-

mftl.

Bjornsons brevskrivning i engelska och ryska pressen

1 Senare statsministpr.
- Senare statsminister i den mimsliir snm upploate unionen 1H05.
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under dessa ar vackte barm i Sverige. Han inleder sitt

forsta brev till en rysk tidning med det meddelandet att

en anonym svensk bade skrivit i den engplska Pall Mall

Gazette att norrmannen rnstade mot Sverige. »Da nu dette

lille Norge umulig kan tsenke paa at anfalde Sverige uden

at der staar nogen bag det, vaekker saadan Tale altid den

Forestilling at Nordmsendene er trol0se mod sin Forbunds-

l';clle og staar i Maskepi med Rusland Det har ogsaa ofte

nok vseret sagt med ligefremme ord Mod denne Usandhed

traadte jeg saa op i Pall Mall Gazette.

»

Det han skrev dar hade upptagits i den ryska tidning

ban skriver till. Med anledning darav skrev Postticlnmgen

en utredning om fOrhallandet mellan Sverige och Norge

dari sages att det ar Nnrge och inte Sverige som rustar,

och att det ar de »norska separatisterna* som utsanda elaka

beskyllningar mot Sverige.

Den svenska statsministern hade emellertid begiirt Skade

bevillningar fOr att man skulle »kunna tala svenska bade

mot oster och vaster» och den »fredssalle» utrikesministern
1

»en ven af Norge» hade utbytts mot en som skrivit en

broschyr om de faror som hotade Sverige fran Ryssland,

och som var en ivrig foresprakare f5r Sveriges anslutning

till tremaktsf6rbundet. i!

Bjornson sager d^ att Norge rustar darfor att det fruktar

att Sveriges inblandning i deras inre angelagenheter kan

overga till vald. Och Norge begarde att fa egen utrikes-

minister. »Paa Eventyr vilde vi ikke vsere med.» Stor-

tinget hade med stor majoritet fornyade ganger begart att

fa skiljedomstraktater med frammande lander upprattad,

men varje gang fatt avslag fran utrikesministern. Genom
att skriva i utlandets press hoppades Bjornson kunna

tvinga Sverige att ga med pa skiljedomstraktater och ansag

sig gagna Sverige med det.

' Greve Lewenhaupt.
2 Greve Douglas.

4. — Verdandis smaskrifter . 2i9.
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Han skriver: »Mit eneste — ubetinget eneste Maal med
Brevene bar vseret: at faa Sverige til at forene sig med
Norge i Arbejde for Vodgiftstraktaten som Vaern om vor

Neutraliiet. ... naar Historien faar Ordet og fortseller os^

hvad Magter ber var oppe i Striden mellem Sverige og

Norge, vil det bedre forstaaes end i dag, hvor sund den

Moral var, som gjorde opmerksom paa Ledningens letfser-

dige Tvetydigbed og vilde have den afbast af Voldgifts-

traktater udad og fuld Honn0r for norsk Selvstasndighed

indad.»

For sin tro pa skiljedomens effektivitet Sberopar han

erfarenbeten hos medlemmen av Gladstones
1
ministar Charles

Russel som sager att ingen skiljedom hittills nagonsin blivit

krankt ocb han forordar skiljedom i den svensk-norska tvisten.

Han raknar aven med att manniskornas hjarna forandras,

och att nar sjalva forhallandena iindras, sa andras menin-

garna med dem — en uppfattning, som vad unionsfoiMl-

landet betraffar med tiden bar besannats.

Mellan alia politiska drabbningar pa
1

1890-talet, del

tagaude i valstrider m. m. som kunde krava en mans hela

kraft, far han dock tid att utsanda sa betydande verk som

Freds-Oratoriet, Nye Fortoillmger (Absalons Haar, Et

stygt Barndomsminde, Mors Hcender, Fen Bag), det mak
tiga klasstridsdramat Over JEvne II. universitetskantaten

Lyset och Paul Lange og Tora Parsbcrg.

Lyset skrevs under vistelse i Kom i ett arbetsrum p&

en takterrass. Han »ser udover Rom til alle sider» medan

han »s}'nger civilisationens histories . Denna dikt, som

av P. A. Rosenberg kallas mtvecklingslarans klassiska hymn*

Sx en vandring genom alia de stora civilisationsperioderna

som g&vo Ijns. Och han sjunger ut ett »Mra vaere» tilfl

var ocb en av dem, intill att slutligen kvinnorna anropas

som yttersta bjalp. Den stora koren sjunger:

1 Bngelsk statsminister.
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•Nu er lysets 6tore tid!

Men for ftl er vi, som spreder

og vi savner det, som freder

lyaets gnist i slasgtens id.

I, der f0r sora vestalinder

gav symbulet eders liv, —
selve lyset kom og giv

tempelvagt, I redle kvimier!

Her er kapleb ined det onde.

Tit er lyset bare ild,

som fortserer, styg og vild

uden ansvar og forbarmen

dem, det skulde give varmen. —

I har godlieds englevagt,

I som gav os modersmalet,

I, som samlet omkring balet

f0rste hjem med tryllemagt.

I vil bsere lyset frem

over fjfell og dybe dale

med en vftrdags unge ynde

verdens mismod overtale

og et sommertog begynne.t

Och han lMev kvinnokSren svara:

»De kommer, de kommer,

de ubrugte krsefler,

med jubel af alle,

som lrengtet derefter.

Vi kommer med talmod

fra busenes Aid

med lyst til at offre,

den trasnger vor tid.

Vi kommer med fred

fra slfegternes vtigger

til dem, som med lysstraler

brfender og hugger.

»
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Bjornsons tro pa kvinnorna som en raddande och fred-

stiftande rnakt tog sig manga uttryck, men aldrig starkare

an i Lyset. Han uttalade t. ex. att alia de stora reformer

som v&rlden langtar efter kunna icke genomforas forr an]

kvinnorna komma med och dela arbetet och ansvaret med]

mannen. Han kampade titt och ofta for kvinnans ratt och

plikt harvidlag. Nar hon var utelamnad i rostrattsforslaget

fragar han harmset... »hvorfor skal hun ha mindre Vser-j

dighed og mindre Magt?»

Sa fort tillfalle ges kampar han for kvinnan som deni

svagare, den som bebovde hjalpas fram till storre sjalv-

tillit och till full likstalldhet med mannen, i fortroende till

hennes gavor. »Hun maa ligestilles med Manden baade ij

det private og i det offentlige Liv, og sserlig naar det

gjselder at gj0re Love.» Han, som sjalv hade kant hur

trycket av instangda, obrukade krafter kunde bli ett sprang-

amne, fOrstod vad de kvinnor ledo, som langtade efter

kraftutlosning till samhallets gagn. 1906 skriver han: »Eir]

Opsang» till kvinnornas rostrattskongress i Kopenhamn.

Hun rejste sig, hun Fagde: lier blir ej Ret paa Jord,

saalajnge du alene skal sige Lovens Ord.

Du bygged' stort i Hojden, fik Jorden underlagt;

men grunde Retfasrd paa den, det staar ej i din Magt.

For lamge Eneherre, for bred din egen Plads,

for vant at bruge Svajrdet og din Kommandobas,

du sajtter ikke Kursen for Retfajrd og for Fred;

Miavisning i Kompasset; der ligger Slaal bredved.

Du ticmte Elementer, dn fandt Naturens Tal,

saa de maa trEelle for dig som Husdyr i din Staid;

men indad idel Ufred i opr0rssvangert Skraal

og udad idel Rustning, som Krig var alles Maal.

Ingen forfattare har val ett helt liv igenom i alia sina

skrifter sa overtygat och sa ihardigt hojt uppfattningen av
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kvinnans varde som Bjornson. Nar han gQr ett undantag,

Och som t. ex. i Paa Storhove Till skildra en verkligt dalig

kvinnokaraktar, kan han, nar allt kommer omkring, inte

forma sig att gora det sa belt, att inte anda ens deltagande

viixer, tills man slutligen sitter dar med sympati for det

stackars skadedjuret.

Det berattas att en person, kand for sin kvickhet, skulle

lia sagt, efter lasningen a? detta stycke: »Jeg synes ube-

tinget at Bjornson burde overlate de onde kvinder til

Ibsen. » Och Bjornson lyckades onekligen battre nar han

loljde sin innersta hag och framstallde de stSdjande och

npplyftande kvinnorna an nar han mot sin bojelse gav

bilden av de forstorande och neddragande.

En sak som under slutet av 90-talet ofantligt upptog

bans tankar, och som han foljde med brinnande bjarta, var

striden i Frankrike for den orattfardigt domde kapten

Dreyfus. Han kastar sig aven in i den med vagande ord.

Detsamma gor han i en mangd olika aktuella och humani-

tara fragor inom och utom landet. Med Sren vinner han

mer och mer gehor i varldspressen. Denna blir den basun

genom vilken han ropar ut vad han vill ha sagt den vida

varlden.

Han deltog aven i den debatt om konst och moral som

uppstod sedan Giinnar Heibei-g hade utsant Rung Midas,

ett direkt och giftigt angrepp mot Bjornson, med hantyd-

ning pa Richters ode.

Utan att inlata sig pa fragan Kung Midas, sager Bjorn-

son: »Ingen kunst, selv ikke den hojeste kan daakke over

Savnet af ssedeligt Alvor; ikke den ypperste Form gir

Vederlag for Livsvserdi; ingen Sort Bebaendighed skjuler

over fljertets Raahed . . . ingen Moro gjor Legn og Ond-

skab tilladelig, intet PyrvEerkeri af Aand . . . redder en

Bog med slibrigt ^Emne fra at f0les tom.»

Till sin unga dotter skriver han kort och gott: »Der er

to slags boker, de, som eker menneskenes lyst pa livet,
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lasngsel setter det gode, og de, som ikke gjer det; de forste

er bra, de andre er darlige, hvor utmserket og geniale del

aea kan vsere i eenkeltheder.

»

I sitt tal pa Nobelbanketten i Stockholm nar han fatt

Nobelpriset uttalar Bjornson Sven sin mening angaende

tendens i bocker och sager: »... jo hejere op paa Aands-

frihedens Stige, jo fastere er Tendensen». Shakespeares,

Molieres, Holbergs miinniskor, alia &ro de »saa fulde af

Tendens som af Ord». Och han talar om sin gamle sjuke

:

van (Ibsen) »Han har tscndt en Raekke hoie Fyrtaarn langs

den norske Kyst; de er det Forste, alle ser, som soger

Indseilingen. De lyser verdensvidt for at varsku om, hvorj

der er Fare.» Och han talar aven om den store gamle hos

grannen i Oster (Tolstoj) »som staar i den aabne Havn for
'

Menneskelykke og vinker og vinker. Begges Sjsele, begge9

lange Arbeidsdag har havt en voxende Tendens, vosende

som Lysfaklerne i Aftenvinden ... Vi maa faa vort Mod
paa Livet styrket, icke minsket . . . Vi maa faa den trygge

Folelse af, at Livet har et velgjorende Overskud, at efter

den vserste Raedsel, den morkeste Forodelse, overrisles

Jorden atter af friskt fra det evige Opvaeld.»

Bjornson har for ovrigt i en b&rlig dikt angivit hur han

betraktar diktareus kail:

»Bn sangers kail prnfetens er,

og heist i n0ds og fadselstider,

hvor den som strider og som lider

hans tro gir idealets skjaer.

Han er en broder af de smil,

de lidende, derfor af kvinnen.

Det svage ny han op mod vinden

t0r krysse, til det b0r kan fa.»

Mot slutet av 90 talet tillspetsas den politiska striden och

Bjornson deltar i valstriden 1897. Pa ett vanstermote detta
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ftr upptrader han mot den i Sverige uttalade tanken att

Norge, om Sverige bleve anfallet, skulle kunna stalla sig

pa fiendesidan. Han avvisar tanken pa det bestiimdaste och

uppmanar fSrsamlingen att resa sig till bekriiftelse pa att

bans meniog delas av de narvarande.

Ater och ater betonar han att »Forbund skal vsere*. »Vi

raaa aabne den store, brede Vej ind til et Forbund af den

Art, at ogsaa Daninark kan gaa med.»

Nagon absolut skilsmassa med Sverige onskar han inte.

Mot den tanken strider han bestandigt. I fred och samja

skall unionsupplosningen forsigga genom forhandling och

ater forhandling. Det svenska folket kommer att ga med
pa ett enigt norskt folks onskan om full sjalvstandighet.

Han hyste ej minsta tvivel om att forhandlingsvagen skulle

leda till malet.

13, Det sista tiotalet,

"Nar blir det rigtig morgen?
Nar kraften, som gjenncmgleder
uvcjr og sorger, foder

sol j dii Bjsel, sa barmen
varmen —
de. omfavner verden i kallet -

v

helt god at vsre mot alle, alle!

Da er det mprgen
rigtig, rigtig morgen."

Sjornstjerne Bjornson.'1

Alderdomen.minskade inte Bjornsons iver att. forsvara de

svaga och lidande. »For de smaa i Samfundet bar jeg slaas

fra min forste. Dag Lskolen, og jeg tror ikke at noget i

min Natur er sterkere end det», skriver han. Nar han en

dag far se i en obetydlig tidning tvivel uttalat om huru-

vida den unge, mot sitt nekande domde Thorvald Sletlen

verkligen hade mordat sin fostermor eller om han inte

1 Ur Paa Guds veje.



56 PJORNSTJERNE BJORNSON

mSjligen nu i manga ar suttit i fangelse oskyldigt domd,

d& river Bjornson upp himmel och jord f6r att g6ra en

noggrann undersokning av alia psykologiska moment, allt-

ifran hans barndom, alia handlingar i mSlet m. m. Bjorn-

son lyckades icke fa Sletten rattfardigad genom ny rannsak-

ning, men inom nagra ar blev han benSdad av knng Hakon,

helt visst pS grund av allt vad Bjornson utrett och skrivit

i saken.

Pa samma sStt gick det med den italienska grevinnan

Linda Murri Bonmartini, som blivit anklagad for del-

aktighet i broderns mord pa hennes man, och suttit lang

tid i fangelse. Bjornson later tillsanda sig allt som skrivits

om saken, laser och begrundar det jamte hennes brev och

anteckningar i fangelset, vager och mater samvetsgrant

och kommer till den slutsatsen, att ett mord av henne var

otankbart.

Med brinnande iver skriver han da vaidsamma artiklar i

italienska pressen om den orattfardighet som begatts mot

en oskyldig och olycklig kvinna, och varnar for att doma

pa indicier nar ett ingaende studium av den anklagades

sjalsliga egenskaper pekar at motsatt hail. Pa grund av

Bjornsons artiklar blev Linda Murri villkorligt benadad.

Sa fort hon fick tiliatelse att lamna den stad man an-

visat henne som uppehailsort, reste hon genast till Aulestad

for att se och tacka den man som sa barmhartigt hjalpt

henne i hennes stora nod.

Bjornson, som da redan var mycket sjuk, blev djupt

gripen av att se den fina lilla varelse, som utstatt sa oer-

h5rda lidanden, och som blivit halvblind i fangelset, och

av att motta hennes granslosa tacksamhet. 1

En sak som Bjornson ofta aterkommer till med allt storre

och storre skarpa ar den s. k. »maisaken». Visserligen

var han van av att uppta sS manga norska ord som mojligt ur

folkspraket, men han ville att detta skulle ga smaningom och

1 Fem ftr efter Bjornsons dod blev hon fullstandigt ben:\dad.
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av sig sjalvt, utan lagar som tvingar in det s. k. lands-

malet p§. bekostnad av riksmalet i skolor och eljest.

Har liksom i den politiska strid, som mer och mer till-

spetsades, var det sattet" att erna rnalet och inte sjalva

saken som skilde honom fran forna meningsfrander. Han
hade aldrig talat emot »maalstrgevet», det ville han vara

med om, och han ville att bondernas barn skulle lara sig

lasa pS sin egen dialekt, men nar de skulle vidare m&ste

de upp i kulturspraket. I denna fraga hade Bjornson en

talrik har av motstandare, men kanske lika mSnga menings-

frander.

1902 tirades hans 70 slrsdag under enast&ende hyllning

ftin alia hall i hela Skandinavien och m&nga andra lander.

Basta hyllningen var belt visst Hamsuns halsning,
1
vars

slut ar format till en blick in i framtiden nar Bjornsons

rost forstummats.

» Altid lyder allevegiie

R0sten fra bans Bryst.

Mange Stridulus har lian tsndt os,

mange Gla'der har han sendt os;

naar han tier, er der tyst.

Han er Tolken, f0dt og baaren

for vor N0d og Lyst.

Ingens Arm som hans at f0re,

ingens Ord som hans at rere.

Naar han tier, er der tyst.

Saa en Kvasld vil Stnmhed ruge

langs vor lange Kyst.

Fjajlde staar og lytter, bier —
ingen svarer — Landet tier.

Naar han tier, blir der tyst.»

Vid samma tillfalle skriver Sars: »I femti aar har han

vseret midtpunktet i det norske folk, den bevsegende kraft

1 Borjan av denna halsning ar anford i foreguende Verdandihafte.
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i dets liv, har sunget dets kjserlighed, tolket dets sorger,

pisket dets laster, har henrevet og egget, splittet og samlet

. . . Om han var nter eller fjern . . . altid vaagede han med

sit lydhere ore over hver bevsegelse i det hjemlige liv, pegte

og raabte, trampede ned eller liegnede . . . Stort eller lidet

— han har vseret allesteds nservserende ... Og midt il

dagens hede strid b}rggede han et digtningens slot, saa stort

og straalende, at det giver gjenskin over alle land . . . Naar

engang . . . Bjornsons rest vil forsturnme ... vil det foles i

som hele maskineriet herhjemme stanser; men saalasnge

der gives nordmaend, der 'elsker dette landet', saa lasnge <

vil hans navn leve og omsluttes med kjserlighed.

»

I, B. Halvorsen skriver att Bjornson har » til trods for

sin stserke Selvstaendighed altid folt sig som Organ, det

har vseret ham som om et helt Folk fik Msele gjennem

ham. Han har felt sig baaret af sit Folk, af dets Historie,

dets Fortid, dets Bestrsebelser rundt omkring ham, og han

har talt i Kraft af denne Folelse.»

Oscar Levertin uttrycker vackert samma tanke i de fa

orden: »Om nagonsin en ensam skald och talare kunnat

representera ett helt folk ar det han, och om nagonsin ett

helt land talat genom en enda mun, ar det genom hans.»

Georg Brandes anvander redan tidigt en slaende bild av

Bjornson. »Naar man nsevner hans Navn er det som at

hejse den norske Fane.» Och Grieg kallar honom enkelt

och rorande >Norges bankende hjerte». Han kunde ha till-

lagt aven dess samvete, ty det har han visat sig vara Mn
forsta till sista stund han levde med i Gorges historia, dar

hans namn star ristat pa varje blad under hela denna tid.

John Landquist sager att ingen skSnare lott kan tankas

an den som blev Bjornson till del: »att leva med i den

var da ett folk valraar och forsamlas, att forma diktens

tusenstammiga losen i dess nppmarsch, att stiga till ledare

i en ung odlings forhoppningsfyllda strider, att vara en

bland arbetarna i det bygge, dar de efterkommande skolabo.»
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Bjornson kande all ofSrratt, varhelst den begicks, som

ott personligt lidande. Ett uttryck for detta var hans gripande

dikt i maj 1903: Fed mottagelsen af siste post fra Fin-

land,. »Det klager hitover fra skogen.»

Pa samma satt led han med slovaker och ruthener och

alia andra som voro undertryckta. Overvald och valdsmakt

var honom alltid lika forhatliga aven nS,r handlingen ville

I'rilmja ett i och for sig gott mal sasom t. ex. nar Elias

Hang spranger sig sjalv och arbetsgivarna i luften i Over

/Evne II. Bjornson later da system, RaJcel saga »... naar

(lodheden kaster med Dynamit, hvad er saa godt, og hvad

er saa ondt? Det sterste ved Godheden er at den er skabende.

Den laegger til af sit eget, saa der blir Glsede, kanske

Overskud i andres Vilje.»

1903 mottog Bjornson Nobelpriset i Stockholm och holl

dar ett lysande och intressant tal. Han kande detta pris

inte blott som en utmarkelse at honom som diktare, utan

som en vanlighet mot det norska folket, pa vilken ban satte

stort varde. Han hyllades med fackeltag och mottogs vackert

av nastan hela pressen i Sverige.

I norska pressen framkastades sedan en beskyllning, att

han var kopt av svenskarna och fick sin Ion for att han

gjort unionspolitisk frontforandring.

Detta gick honom djupt till sinnes, och han meddelar

att han tick underrattelsen om att Nobelpriset tilldelats

honom innan han skilt sig fran vansterns ledning i unions-

saken. Hans »frontforandring» var 11 ar gammal, menade

han, ty da borjade han med sin fordran pa forhandling i

unionssaken. Han hade aldrig uppgivit ett enda av de

nationella krav han hade uppstallt, endast pa senare tid

haft sin egen, fran vansterpolitikernas avvikande mening om
vilken vag som bast skulle fora till malet. Han ville ha

andrad taktik, det var allt.

Det kan ju ej forundra om den som i hela sitt liv, gang pa

gang oavlatligen hansynslost och omutligt vedervagat bade
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levebrod och anseende i strid for Norges sjalvstandighet I

och framg&ng, skulle kanna en s&dan beskyllning ytterst

orattfardig.

Bjftrnson hade rakat i politisk strid med den radikala

vanstern. Han hade haftigt angripit krigsministern for att I

han befordrade krigsandan, och icke ville tro p& att man
j

genom fflrhandling kunde fa eget konsulatvasen. Han

hoppas pa att samlingspartiets program segrar, och gOr I

allt for att utjamna skiljaktigheterna mellan partierna

som mellan de bada folken.

Valen 1903 gingo i »bare-forhandlingens» tecken och en

samlingsregering intrMde. Nu borjade s&ledes forhandlingar,
j

men de strandade pa de s. k. »Bostroms 7 lydrike-punkter».|

Det svenska lagforslaget ansags av norrmaunen vara oantag-
'

ligt, da det stod i strid med det avtalade grundlaget fori

forhandlingarna och med avsikten med dem. Sex av punkterna

stredo dessutom mot norsk grundlag. Forhandlingarna blevo

darfor aven denna g3ng resultatlosa.

Adolf Hedin uttalar en Strang dom over statsminister

Bostroms huvudandel i att forhandlingarna maste avbrytas

och ministaren Hagerup avga.

Nu blev Chr. Michelsen ministerchef och yttrade i
'

regeringens program: »Vi ved at sammen med os star et

enigt og samlet storting og et enigt og samlet folk.»

Ett svenskt forslag till nya underhandlingar, alltjamt pS

oantaglig basis, och enligt norsk mening innebarande norsk

ofrihet i egna angelagenheter, avslogs. Forst maste norskt

konsulatvasen genomforas, svarade man, sedan kunde nya

forhandlingar om unionella forhallanden upptas.

Fridljof Nansen klarlade situationen i en broschyr: »Hvad

vil nu ske>? »Det norske storting har enstemmig vedtat

lov om eget norsk konsulatvaesens oprettelse . . . Vi nord-

msend har vanskelig for at tsenke os muligheden af at

representanten for den norske kongemagt sknlde kunne

negte sanktion pa en lov, som saa enstemmig er forlangt
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af det norske folk, ... det vil i tilfselde ikke vaere mulig

lor kongemagten at finde en norsk regjering, som kunde

ta ansvaret for et saadant skridt. Men uden en ansvarlig

regjering kan den uansvarlige kongemagt ikke regjere . .

.

hvis kongemagten frerndeles opretholder sin nsegtelse af

sanktion, vil den folgelig ha sat sig selv udenfor den norske

forfatning, ved at forsoge paa at indfere et personligt selv-

herskerprincip uden ansvarlige raadgivere . . . Et forbund,

luori det ene Folk S0ges Jcuet i sin selvstcendighed er oq

blir en fare.*

Som bekant nekade leung Oscar sanktioD, och unionen

hrast. Under hela denna sista spannande tid blandade

Bjornson sig icke i den politiska ledningen. Han satt tyst

och missnojd.

Nar sedan Norges frihet var vunnen, och han naturligtvis

gladdes over den, satt dock en tagg i bjartat. Sattet pa

vilket upplosningen skett kunde han inte forsona sig med.

Han hade tankt sig ett vackrare.

Vid folkomrostningen 13 augusti 1905 anvande han for

iorsta gangen sin politiska rostratt. Fore valforattningen

holl han ett tal vari han yttrade: »Dersom Svenskerne nu

kunde se os ind i Hjertet og forstaa os, saa vilde de

opdage, at intet bar dybere, lsengere Rod i al norsk Folelse

end det vi gaar frem til at gjere her i dag. De vilde se,

der flndes ikke Nag til dem i det. 'Tvertom, da forst blir

vi Venner.>

Vid omrostningen om monarki eller republik rostade

den gamle republikanen for monarki av hansyn till forh&l-

landet till storraakterna, vilkas erkannande det gallde att

fortast och lattast forskaffa sig. Bjornson stod sedan i det

mest lojala forhallande till kung Hakon. Den krSnte och

den »okronte» kungen vaxlade bl. a. alltid telegram pa

varandras fodelsedagar.

Nasta ar uttalade han oppet sina kanslor rorande unions-

upplosningen. »Selv om intet juridisk er til Binder for at
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handle, som vi handlet, og selv om vor Adkomst til at
i

nytte et gunstigt Tilfaslle er utenfor Tvil, — enda lean der

sparges: vaer det hensynsfuldt at bsere sig ad, som vi gjorde

1905? Vser der ingen vi krsenkte med det?... Ingen ij

Norge vil ha 1905:s Vaerk ugjort. Saa sikker jpg er paa

det, saa sikker er jeg ogsaa paa, at innen kort Tid vil flere og

Mere vajre enige om, at vi dessvasrre deDgang handlet

hensynslost mot Dynastiet, og da navnlig mot vor gamle

Konge. Jo almenere denne Felelse blir i Norge, jo snarere

vil Svenskerne faa ©jnene op for vor Ret i det store og

hele. Det kan heller ikke fejle ... at vor Vinning ogsaa

!

blir vinning for Sverige.* Om de svenska forodmjukande

villkoren sade han, att det vallat honom en smarta storre

:

an nagot annat i var tid att se det gamla FredrUcste,n, som

mer an en gang hade fralst landet, detta gamla vittne

till mod och fosterlandskt sinne, att se det pa svensle'

hefallnmg »vraenges af sin Rustning»; men det var dock

battre an krig. For att fralsa landets sjalvstandighet hade

forodmjukelsen mast tas. Men sanningen skulle man se och

erkanna.

Med sangvinikerns hela oovervinnliga optimism upp-

horde Bjoroson aldrig att tro att om ett enigt Norge

genom folkomrostning hade uttryckt sin vilja att upplosa

unionen, sa hade Sverige ridderligt givit sitt samtycke.

Samma ar utsander han pa hosten en livskraftig berattelse

Mary, skriven som av en ung man. 1908 firade han sitt

guldbrollop, och holl till sin hustru ett av de vackraste

tal han kanske nansin hallit, om vad hon varit for honom

i livets strider och frestelser.

Redan i sin ungdom hade han skrivit en dikt till henne

som sade detsamma:

»Tag desse perler! — og tak for dem

du Irillede ind i mit ungdoms hjem

!

De tnsene timers stille lykke

du ftnded deri hlev perle smykke,
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sa stort og lyst

pa mit glade biyst,

og om min pande

aom lauker de stande

og tindrer mod verden; det gav hans viv,

som slynged sin kjaVrlighed om bans liv!>

Han yttrade en gang pS gamla dar: »Andra prisa ung-

domskarleken, jag prisar alderdomsk&rleken.» Den er den

skjenneste.» Ett karleksfullare och ommare gammalt par

torde sallan ha funnits.

Guldbrollopsaret utsande Bjornson sitt sista skSdespel,

Naar den ny vin Momstrer, full av sprudlande muntert

liumor och ungdomlig skamtsamhet, ett verkligt lustspel

trots amnets allvar.

Annu alltjamt uppeh511er han sin korrespondens och

skriver fortfarande tidningsartiklar. Antalet brev Bjornson

skrivit anslas av ntgivaren av hans brev, Halvdan Koht,

till omkring 30,000. Hans artiklar beraknas inalles ha

upptagit 10,000 trycksidor.

Stridens ar voro nu slut, och Bjornson lat vid varje

tillfalle sitt goda hjarta tala, men medan de politiska

stormarna rasade hade han i stridens hetta mangen g^ng

varit ganska h&rd och skoningslos, aven mot vauner, om
ban trodde att de pa ett eller annat satt stodo hindrande

i vagen for hans intentioner. Han hade da ofta svagheten

att alltfor lattroget lyssna till osant fortal.

Men i samma ogonblick han fann att han begatt en

oratt mot nagon, gjorde han allt f8r att sona vad han

brutit och atervann nog da i regeln de vanner han fijrskjutit.

Alia forstodo, att han sjalv hade lidit minst lika mycket

av missforhallandet som de.



64 BJORNSTJERNE BJORNSON

14. Bjornson i sitt hem,

"llig folger en med en sjasl sa stor

for mig hun ofredc alt pa jurd;

ja, hun, som ]o, nar min bad blev krajnget

og blev ej bleg under uvcjrs-hasnget.

Bjornstjerne Bjornson. 1

Alia, som haft lyckan att liira kanna Bjornson i hans hem,

torde vara ense om att aldrig var han mer sig sjalv, mer

stralande, mer glad, mer alskvard an dar. Fa man ha val

ocksa alskat sitt hem sa som han, forst barndomshemmet

och sedan det egna. Ocksa var han, och onskade vara,

hemmets diktare, som kanske ingen.

Till sina foraldrar skriver han pa deras alderdom:

»Og hvis vort folk en gang vil ret forsta

det hjaemmets billed, i min diktning la,

den troena, kja3rligliedens stille hasder,

da skal det derfor en gang a3lske eder.»

Han kunde inte undvara hemmet. Reste han utrikes tog

han hela familjen med sig:

»Se, deri er jeg av snegle-arten,

at huset barer jeg med pa farten,

og den, som tror, det er tungfint bar,

han skulde vide, hvor godt det gjar

at krybe ind under taget atter,

hvor hun star lys mellem barnelatter.>

Och hans hustru kunde konsten att skapa honom ett hem
efter hans sinne. Varhelst de slogo ner sina bopalar, hade

han ett norsht hem, och ett gastfritt hem, ett hem som

var en ljuskalla, en varmekalla, dit mSnniskor drogos fran

alia hall och kanter i hemland och utland. Dit kom larda

och olarda, fattiga och rika och alia valkomnades lika

hjartligt. Bondekvinnan, som blivit »frit£enkjar» och rest

1 Mit folge i Digte og Sange.
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Kings halva landet for att hos BjOrnson soka klaihet i

nagra punkter som hon sjalv inte formadde reda ut, fick

ingaende och klargorande svar pa sina fragor; den som

ville nedlagga sina tunga sorger bos manniskovannen, och

fa rad och deltagande av honom, fick trSst och ljusning i

sitt morker, den som behovde bjalp, i vilken form som

heist, fick den, och den gavs med fulla hander.

Alia atervande rikare an de kommit, ty Bjornson agde

den sallsynta gudagavan att kunna dela med sig av sitt

outtomliga livsmod, sin fasta tro pa det goda i manniskorna,

sin tillit till mansklighetens framtidsm&jligheter och sin

ljusa syn i det hela taget. Allt ont kunde battras och

botas »bare vi, bare vi have kjserlighed nok». Han varmde

upp aven den isfrusna med sitt hjartas overstrommande

viirme, och hans hustru stod honom trofast bi i att om-

lmlda alia som kommo till dem. Bjornson hade den ovanliga

egenskapen att inte gora nagon skillnad mellan sina manliga

och kvinnliga vanner. Han varderade dem lika, talade med

dem pa samma satt och om samma amnen, och skrev till

dem lika fortroendefullt om allt som for ogonblicket upptog

hans sinne, antingen det var politik eller diktverk eller

familjeangelagenheter eller vad annat som heist.

Pa sin gard var han en ordnande forsyn, alskad over

alia granser. En torparhustru berattade hur hennes man,

nar han lag dodssjuk, blott haft en enda onakan att

Bjornson matte hinna hem fr§n utlandet, och komma till

honom innan han dog, men Bjornson hann inte hem. Nar

den sjuke kande doden nalkas bad han att fa bli buren

till fSnstret for att atminstone Snnu en gang fa se over

till Aulestad.

Bjornsons forhallande till sina »husman» (torpare) var

mycket patriarkaliskt. Han deltog i alia deras intressen, i sorg

som gladje. Blev det missvaxt kunde de vara vissa om
att f& utsade av honom. Han matte da sjalv ut det med

r§ge pa m^ttet. Behovde de pengar fingo de dem som Ian

5. — Verdnndi sindshrifter 3M.
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eller gava. Nya hus fingo de alia, och till sist gjorde ban

dem till sjalvagare allesaramans.

BjSrnson deltog med iver i tva slag av jordbruksarbetet,

det ena var att jamte folket ta i ocb bryta sten for ny-

odling, det andra att rafsa ho i hoskorden. Da ville han

ha alia husets invanare, stora och sma, med sig i arbetet

ut pa angen.

Sa lange Bjornson var i sin fulla kraft foretogs pa sommar-

sSndagarna utfarder till husmannen. Alia pS garden gingo

da i stort t3g med korgar, fulla av kaffeattiralj. Vid fram-

komsten stallde sig husmodern genast att gradda vofflor till

undfagnad — det horde till programmet — medan Bjornson

f5ljde mannen ut att se pS hans djur och hans akertegar.

Nar sedan Bjornson prisade de lackra, frasande vafflorna,

allt medan han utvecklade ett eller annat intressant amne,

sa att det kunde fiirstas av gammal ocb ung, da var stugan

full av tindrande Ogon och belatna manniskor. Ofta laste

han aven hogt for dem.

Om nagot stod pa, vande man sig genast till Bjornson.

Han skulle veta rad f6r allt. Han var folkets Salomo,

vilkens dom var avgorande. En dag kom en gumma rusande

fran den narbelagna fattigstugan. Det var stort spektakel

dar, gummorna hade rakat i gral och voro nara att slass

emedan en av dem fatt ett brev fr§n sin son i Amerika, men
inte med ett ord ville stilla de andras nyfikenbet. Bjornson

var tvungen att komma och stalla till rStta, ropade hon.

Fastan det var mitt i hans dyrbara arbetstid pa for-

middagen, da han aldrig ville bli stord, tog han sin hatt

och foljde gumman.

Nar han kom fram stod den upphetsade flocken vantande

utanfor med blickar sa ilskna som hungrande tigrars.

Bjornson halsade l§ngsamt och vardigt pa var och en, och bad

dem visa honom d8rren till henne som fatt Amerikabrevet.

Dorren oppnades och dar satt foremalet for alias vrede

med maktens overlagsenhet tydligt prSglad i sitt smatt
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hanfulla leende. Bjomson stangde d5rren och slog sig ner.

» Jeg herer at du har faat brev fra sin sou. — Har ban det

godt?», tillade han med ett tonfall sa deltagande och 8mt att

ott modershjarta kunde smalta. Genast mjuknade det harda

ansiktet. Jo, han bade det sa bra pa alia vis, gudskelov,

han var frisk och fortjanade pengar. Sa resonerades om
den saken en stund. Slutligen sade Bjomson: »Dette alt om
gutten din maa du la de andre vite, saa de kan glides med dig.

»

Nej, hon tyckte att nu agde hon nagot som hon kunde

behMla for sig sjalv, ingen skulle fa lasa brevet mer an

Bjomson — »du faar se det — ingen anden.»

Bjomson tog brevet, laste det och sade att det var sa

val skrivet, att manga borde fa hora det. Han bad att fa

lSsa upp det for »dem darute», som inte aro lyckliga nog

att ha en flink gut i Amerika. Han lade sina ord sa klokt

och sa bevekande att det slutligen beviljades.

Flocken slapptes in, och Bjomson forklarade att nu skulle

de vara tacksamma och snalla mot henne, som ville dela

med sig av det karaste hon agde, och sa laste han upp

det enkla brevet pa ett satt som forgyllde vart ord. Med ens

voro tigrarna forvandlade till fromma lamm med tarfyllda ogon.

En sadan liten seen kunde ge en koncentrerad inblick i

en mangfald sidor i Bjornsons natur, hans harskargavor,

bans hjartelag och hans stora psykologiska begavning.

Ingen, som ej sett det med egna 8gon, skall kunna forsta

vilken gladje det beredde BjOrnson att gora det gott for

andra, bur lycklig han var nar han t. ex. fatt resarmadrasser

at drangarna i drangstugan eller nar han tillfredsstallt

ladugardskarlens livliga onskan att fa sitt rum malat i

himmelsblatt eller nar han med sin flughav lyckats befria

gasternas sovrum och matrummet fran de besvSrande flugorna

eller nar han matade sina kara faglar eller stod och sag

pa husdjurens ystra gladje nar de slapptes ut pa gronbete

eller fingo valtra sig i snodrivoma. Att se kreaturen,

ramande av langtan, draga till fjalls pa forsommaren eller
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komma ater p& hOsten, det var bans frSjd. Da var det

fest i hela huset.

Hasten Abraham var bans speciella favorit sedan den

praktfulla hingsten Kongen ej Mngre fanns. Han undfagnades

med socker och vanliga ord. Djuren horde med till hans

livsgladje. Nar han skriver till Paris och gratulerar sin

dotter pa hennes fodelsedag tar han dem med i sin jublande

halsning: »0nsker dig tillykke, selskelige maenneskebarnl

Alle flagene op paa den dejligste sommerdags-sondag!

Hanen galer i det hoje grae3S, kyllingerne, det mindre kuld

piper i nistaemmigt kor i sit prsegtige bur under staburs-

trappen, og det storre over gaardsrummet, basgge under

sine modres vise ledelse, sex griser synger bass og baryton

borti grishagen, skjor og krake holder syndigt leven like

utenfor . . . hwesternes klokker toner nere fra 'dalom', toi

hingster holder humoret oppe i stalden ved at kngcgge

omkaps til en hoppe . . . farmor gaar rundt og nejer

'gratulerer' ... og sol og fluesurr og hanegal og stilhed

og flag — og din far som skriver.*

Hans karlek till sina fern barn, tre soner och tva dottrar,

var stor. Och hans gladje over de elva barnbarnen kunde

ta sig rorande uttryck. Han kunde leka uppsluppet som

ett barn med de sma, och nar han trakterade dem med'

gott ur pasen var det svart att saga vilken som var mest

road han eller de. De stralade i kapp at alia lustiga pafund.

Han fSrstod att ta val vara pa varje litet gladjeamne i

livet. Maltidsstunderna voro sarskilt frOjdefulla. Fick han

blabarspannkaka eller nagon annan favoritratt jublade han

hogljutt. Han hade t. o. m. ett speciellt »blaabserpandekakehyl»

som upphavdes endast vid asynen av denna ratt. Till kvall

at han alltid kail vattgrSt med sur mjolk, vilket han ans§g

delikat och ogarna undvarade.

Tobaksrok tilde han inte sedan ban sjalv i sin medel-

alder upphort att roka. Den som ville dra sitt bloss fick ga in

i ett litet rum med oppen spis, som han kallade »grisehuset».
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Om en kar gast vantades eller avreste samlades alia pa

verandan f6r att under Bjornsons ledning hurra i kor och

vifta. De manga landernas flaggor prydde d& garden och

lyste Sver hela dalen.

Det har ofta talats ora Bjornsons fafanga, men den var

dock ej storre an att han t. ex. kunde skriva till en van

som han sande sitt portratt: »Du vet, jeg er ikke vakker,

men jeg ser ut som jeg er. Og det gjor ikke alle mennesker.

Bare de, som har arbejdet med sig selv. Og det har jeg

forsekt.

»

Sadana exempel pa ansprakslOshet kunde i hans dagliga

liv framdras i oandlighet. JVIen ingen kan rimligtvis begara

att han skulle vara omedveten om sina overlagsna gavor,

sitt valde over manniskors sinne och sin formaga i det

hela. Aven darvidlag vidkandes han emellertid oppet sina

blister och tyckte ilia om att hora smicker.

Sa kom sjukdomen och nedbrot den starke, men sa

lange sjalens krafter formadde det, fortfor han att verka.

Fastan liggande, och lam i vanstra armen, diktar han

sista sommaren i nattens stilla timmar till Liberty Bell,

kloekan som skankts av norskamerikanerna till Akershus

fastning i Kristiania. Han dikterar:

'Halt fra det graahvite Akershus

Hiker en malmstajrk klokke-brus

Syvende juni. 1 En tonekrari9

flettes i luften av storrngang og glans,

Gjenlyden jubler fra fjell til fjell.

Det er den store Liberty Bell.

lvlocken kom seilende over hav.

Norske kvinner og maen den gav.

Laengsel til Norge har klokken st0pt,

cleri er troskap smeltet og sv0bt.

Klangen er fryd over Norges held,

Derfor den doptes: Liberty Belh.

1 Arsdagen av unionsupplosningen.
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Nu tar ban ocksa itu med den stora kantat han lovat

till hundraarsfesten i Selskapet for Norges vel. Han ger

dSr forst en levaude bild av hur djur och vaxter och hela
\

naturen lider av torkan och forsmaktande tranar efter regn

och sa kommer varregnet, den livgivande kraften.

>-Og saa kom regnet —
ikke med torden og styrtende skraal,

Nej, i det spinkle og vare begynnende

hortes raelodisk et smaamuntert nynnende

som til en dans. Og f0rend en sanset det

mere kom til, og saa sang det og danset det.

I'raad at skjelne, hvor mange der var

af svingende, syngende, luftlette par,

Kerover baerget og skogen det bar,

bortover elven og utover dalen

lystig var sticmningen, stor nok var salen.

Der vor de syngende, dansende Bvsevet

farver der tendtes, det b0jde sig ha; vet, —
dnftb0lger fulgte det dansende kor

og sang flaj tilvejrs av den danstraadte jord

Saadan en gjerning vort selskab har gjorl

!

Du kom som regn till smajgtende vaar!

Farst blygt som en stille og hja^rtemild regn —
gaver og raad til den enkelte egn —
saa kundskapens, planernes skapende regn»

Detta blev hans sista dikt. Starkare och starkare satte

sjukdomen sin klo i honom. Forgaves lat han sig fraktas

till Paris att prova vetenskapens senaste metoder. Han lick

genomgaende vagn fran Faaberg till Paris och var Frankrikes

gist fran franska gr&nsen, vilket var honom en gladje; men

allt mer fSrsvagades han. Efter nagra manader har hans

bjarna endast stundtals klarhet, och da kretsa tankarna

kring dem som lida i varlden »de fattige polske piker —
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- de slitne og fattige polske piker de er saa rerende.. . de

lijselper og hjselper og bserer omkring til alle sorn suiter

og lider. Av det litet, de har, bserer de rundt til dem

som lider ned» och han tanker pa att skriva en dikt till

dem med overskriften : »De gode gjerninger redder Verden».

Bland bans sista ord var: »Godheten skal sejre» — »Norge»

- Det sista han yttrade var: >Det gode og det skjonne»,

det som han efterstravat i livet.

Eljest fantiserade han om att han var pa resa hem till

IVorge — tills han stilla insomnade pa kvallen 26 april 1910.

Hans hemfard gjordes forst med jarnbana till KopeDhamn,

dar genomfSrden tirades med stor hogtidlighet. Under

sorgemusik bars han ombord pa pansarskeppet Norge dar

bans kista, holjd i norska flaggan, stalldes pa skansen och

fordes till Kristiania.

Med hederssalut fran Akershus fastning halsades han,

och mottes av ett samlat folk i sorg. Fienders och vanners

fanor s&nktes i djup vordnad for den store diktaren, vilkens

ododliga singer laras av vart barn och leva i vart hjarta i

Norges land.

BjOrnson begravdes under ofantlig tillslutning p§ Vor

Frelsers Gravlund. Tusentals barn med sma flaggor i

handerna bildade hack for sorgetaget som kom fran den

svartkladda Trefaldighetskyrkan dar jordfastningen forrattats.

Bland de djupast gripande momenten i denna ceremoni

var Thorvald Lammers underbart vackra utforande av

Bjornsons sang till Neuperts musik.

>Syng mig bjem, om I kan

jeg vil cte i mit Ian,

syng mig frem,

til mit hjem.

Jeg vil da i et syn

av de blaahvite bryn,

av vor jord

hos min mor.
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Jeg vil d0 i den tro.

at de alle var go.

I skal se, at den kulde de gav

dagger af

paa min grav.

Ti rain Rang staar i vaar

bak den barm som var hard,

og gj0r klar

hvem jeg var.

Syng mig frem over hav,

syng mig lijem til min grav

i vor jorcl

hos min mor.»
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1, Susan B. Anthony,

Amerikas "grand old woman".

Susan B. Anthony har blivit kallad »1800-talets

stcrsta kvinna», »Amerikas grand old woman*, »Kvinno-

rorelsens Napoleon», »Rostrattsrorelsens polstjarna», »Repu-

blikens drottning» o. s. v. Detta later overdrivet for den

som ar frammande for miss Anthonys livsgarning, men

studerar man hennes storslagna liv i rostrattslitteraturen

och i de biografier 1 som aro skrivna over henne, sa over-

tygas man snart om hur valfortjanta dessa superlativa epi-

tet aro.

Det skall helt visst befinnas omojligt att uppleta nagon

annan varldsbekant kvinna som har sadana ledaregavor,

sadan titanisk kraft och sadan nobless i karaktaren som hon,

eller nagon som har en sa vidstrackt och mangsidig verk-

samhet som hon under absolut sjalvuppoffring i modig

kamp for manskligheten, och detta under ett helt liv anda

in i doden vid den hoga aldern av 86 Ar. Lika omojligt

vore det att uppvisa nagon kvinna med samma arbets-

kapacitet och ett ens tillnarmelsevis jamforligt resultat

av sitt arbete.

2. Susans ungdom.

Susan B. Anthony foddes i Adams i Massachusetts

15 febr. 1820. Den forste kande av familjen Anthony

var fodd i Koln, bodde i England pa Edvard den sjattes

tid och blev den framste gravoren vid kgl. myntet. En av

1

Siirskilt Ida Husted Harpers stora bidgiafi i 3 volymer.
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bans avkomlingar — stamfar till Susan — fly ttade 1634

till Amerika. Susans forfader tycks i regel ha natt.

hog alder och haft talrik avkomma. Hon sjalv var den

andra i ordningen av atta syskon.

Fadern, en hogt aktad kvakare, agde en farm, en liten

textilfabrik och en handelsbod. Han hade natt ett val-j

stand som satte honom i tillfalle att ge alia sina barn god
i

undervisning i en privatskola hemma. Hans onskan var

att dottrarna skulle fa lika god utbildning som sonerna fori

att kunna forsorja sig sjalva. Emellertid forbyttes denl

goda dagen i total ruin, till folje av en overproduction m
bomull som vallade m&ngas olycka. Hemmet med allt vadl

daruti var, anda till moderns klader, gick under klubban.

D4 begav sig Susan ut som skollararinna, 18 ar gammal,

och sande hem var sparad slant till betalande av faderns

skulder.

Som lararinna erfor hon snart den orattvisa lonefordel-

ningen mellan man och kvinnor. Hon fick blott V* avJ

den Ion som uppburits av en alldeles oduglig herre som

innehaft platsen fore henne, medan hon av sina forman

erkandes vara sardeles skicklig. Detta var namligen den

allmant brukliga loneproportionen, over vilken lion i brev]

hem uttalar sitt ogillande.

Hemmet var standigt i hennes tankar. An ber hon dem

sanda syarbete, sa skall hon pa lediga stunder hjalpa

dem darmed, an ber hon systrarna undersoka om det finns

mullbarstrad i trakten sa att de kunna odla silkesmaskar,

liksom hennes skolrektor gor, och darmed oka hemmets

inkomster.

Susan var road av alia slags hemgoromal. I familje-

breven prisas hennes tip top-middagar. Om hennes kakor

sade en gang hennes svager: »Jag vill hellre se en kvinna

gora s§,dana kakor an losa det sv&raste problem i algebra.»

»Det finns inte n&got skal, varfor hon inte skulle kunna



SUSANS' UKGDOM ft

gora badadera», svarade Susan och visade sedan under

ett langt liv att karleken till praktiskt arbete och hem-

liv kan forenas med losandet av de storsta och svaraste

uppgifter utanfor hemmet.

1844 bevistade Susan for forsta gangen ett politiskt

mote och skriver hem att hon njot vart ogonblick. Nasta

ar holl hon sitt forsta foredrag i en kvinnlig nykterhets-

forening vars huvuduppgift varit att samla pengarat den

manliga foreningen. Att stiga upp i talarstolen forutsatte

mer an vanligt mod emedan ingen kvinna fore henne

hade hallit ett nykterhetsforedrag och allmanna meningen

stamplade ett sadant upptriidande av en kvinna som nagot

ytterst klandervart. Men hon hade gripits av langtan att

fa delta bMe i nykterhets- och antislaverirorelserna som

hade fangat hennes varma och for allt lidande kiinsliga

sjal. Nu kunde hon inte motsti. att vaga forsoket att ge

utlopp at de tankar och kanslor hon bar pa.

Snart fick hon aven kanna en flakt fran den nya rorelse

som med tiden blev hennes livs patos. Foriildrarna och en

syster hade namligen bevistat vjirldeus forsta kvinnosaks-

mote, det historiska motet i Seneca Falls 1848, och

kommo hem, fyllda av hanforelse for fruarna Elizabeth
Cady Stantons och LucretiaMotts 1 tandande fore-

drag. De hade varit med oin att underteckna den kjinda

deklarationen som begarde lika rattigheter for kvinnor

som for man, daribland aven rostratten.

Susan insag genast det berattigade i kvinnornas ford-

ringar, men skrattade at tanken pa rostratt som ej till-

lalade henne, delvis emedan kvakarna ej brukade rosta.

Tre ar senare, da hon sammantraffade med mrs Stan-

ton, overtygades hon av henne om rostrattens fundamen-

tala betydelse for kvinnor som for man. Fran den stunden

borjade hennes sedan oavlatliga rostriittsarbete. Men tills

1 Priist i kviikareforsaiulingen.
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vidare verkade hon ivrigt for nykterhetssaken ooh blev

en av ledarna i Rochesters nykterhetsforening, vilket gav

henne ovning i konsten att anordna fester for att skaffa

pengar och utvecklade formagan att leda, vari hon med

tiden blev en oforliknelig mastare.

Aven hemmet var en god skola dar lion fostrades for

det framtida kallet. Hon hade dar ofta tillfalle att traffa

frisinnade man och kvinnor, de fiesta kvakare. Visserligen

slets hon vid deras besok emellan sin atra att ej ga

miste om ett ord av de intressanta samtalen, och sin are-j

girighet att inte forlora sitt rykte som overliigsen kock.
|

Men hon lyckades alltid tillagna sig en god del av den and-

liga tillforsel som giisterna medforde.

De besokande voro ett tjugotal av de framsta abolitionis-

terna, 1 samtliga verksamma for slavarnas ogonblickliga fri-1

gcirelse och behjalpliga vid den s. k. »underjordiska jam-

banan», en mycket riskabel hemlig transport fran gard till

gard av forrymda slavar pa vtig till Kanada, dar den

engelska kronan skjinkte dem sitt beskydd. 2

Bland dessa besokande voro antislaveriforeningens stif-

tare William Lloyd Garrison och den forrymda

mulatten Frederick Douglass, som blev de svar-

tas framsta representant i abolitioniststriden, m. fl. bety-

dande personer som sedan stodo i livslangt vanskapsfor-

hallande till Susan.
Efter att ha bott hemma i tva ar och skott faderns

farm sa ofta han var borta i affjirer var hennes hag for

skolundervisning forsvunnen trots hennes stora karlek till

barn. »Ett barn som man alskar ar en standig valsignelse

for sjalen», skriver hon en gang. Men nu kunde hon ej

langre sta ut med det tranga liv som skolsalen erbjod, och

overgav detta arbete for alltid efter 15 ars tjanst i skolan.

1 De som kampade for slavarnas befrielse.

' Se Verdandi8 Smftskr. n:o 228 aid. 16.
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Fadern gillade dotterns vilja att iigna sig at reformarbete

och gav henne genast bade moraliskt och pekuniart stod,

och var, likasom sedan vid alia hennes foretag, hennes

trogne bundsforvant Aven modern var nojd med att hem

valde detta arbete och ville aldrig att hemmets sysslor skulle

hindra henne.

3, Ovantat intrade i det offentliga livet.

Ingen tanke pa offentligt upptradande hade korsat S u-

sans blygsamma sjal forr an en betydelsefull handelse

intraffade 1852, som gav en ny riktning at hennes liv.

En kvinnlig nykterhetsforening hade blivit inbjuden av

en manlig sadan till ett massmote. Under diskussionen

kande hon sig uppfordrad att gora ett inlagg, reste sig och

begarde ordet, men avvisades av ordforanden med att

kvinnorna inte voro inbjudna for att tala utan for att hora

och lara. Hon och nagra kvinnor lamnade.da genast salen

och vandrade till den erfarna och kloka mrs Lucretia
M o 1 1 for att soka rad om vad som horde foretas till

upprattelse for kvinnorna. Hon tillradde att anordna ett

eget mote. Susan styrde nu genast sina steg till en

tidning och forsakrade sig om dess stod jamte en relation

av den fatala behandling de ront av nykterhetsmotets

ledare.

Hon anordnade ett mote med tillhjalp av nagra man.

Kvinnorna infunno sig, och mannen talade om deras varde-

fulla arbete for nykterhet, varefter Susan i ett eldigt

anforande pavisade att tiden var inne for kvinnorna att

bilda sin egen landsorganis'ation for nykterhet. En kom-

mitte tillsattes for att sammankalla till ett stort mote och

Susan skriver massor av brev for att fa delegerade till

motet. Mrs Stanton svarade: »Jag vill med gladie gora
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allt jag kan for att hjalpa er. Kom och bo hos mig

och jag skall skriva det basta foredrag jag kan at er. Jag

tvivlar inte pa att ni med litet ovning kan bli en be-

undransvard talare».

Efter.hart arbete i veckotal, orakneliga brev och nastan

utan all hjalp till forberedelserna fick hon motet till stand.

Det blev besokt av 500 kvinnor vilka med entusiasm bil-

dade kvinnornas landsforening for nykterhet. Pa den tiden

var kvinnornas sociala arbete begransat till missionsverk-

samhet, och inte ens inom denna tillats dem nagot offi-

ciellt ansvar. Nagon viilgorenhetsorganisation, styrd av

kvinnor, fanns ej. Nar mannens landsforening skulle halla

sin nasta stora kongress, hade vinden vant sig och sty-
\

relsen inbjod kvinnornas landsforening att delta, med spe-

ciellt lofte om samma yttranderatt som mannen. Men nar

detta beslut blev bekant, forskriicktes priisterskapet och:

hotade att dra sig tillbaka om kvinnorna finge iilltrade.

Ovriga delegerade blevo radda och bado ordforanden over-

tala kvinnorna att utebli, men dessa forklarade sig amna

komma och framlagga sina fullmakter.

Nar sekreteraren upplaste en valkomsthalsning till den

kvinnliga landsforeningen som en vardefull hjalp i arbetet,

rusade en prast upp och forklarade att kvinnor i det

offentliga nykterhetsarbetet vore hybrider, halften man

och halften kvinnor. En het debatt foljde. Nar nu kvin-

norna varken tillatos att tala eller rosta stallde de genast

till med ett eget mote i en kyrka pa inbjudan av en

prast, dit publiken strommade i stallet for till kongress-

motet. Detta var miss Anthonys forsta seger i striden

for kvinnors frigorelse.

Genom denna episod illustrerades och starktes pa det

mest levande satt miss Anthonys tro att endast

genom rostratt kunde kvinnorna fa sina onskningar genom-

foFda.. Utan deh voro de ateslutna fran egentligt inflytande-
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Hon var visserligen fortfarande trogen nykterhetsarbetet,

men drogs nu iner och mer mot ett annat och storre

arbetsfalt — att skapa rattvisa for halva manskligheten.

Annu en tilldragelse bidrog till att manifestera kvinnans

underordnade stallning och. behovet av en total omvand-

ling darav. Miss Anthony bevistade ett lararemote dar

minst tva tredjedelar voro kvinnor. Under behandlingen

av amnet »Varfor ar en liirares ambete ej lika liogt var-

derat som en jurists, lakares eller prasts?», reste sig miss

Anthony och begarde ordet. Ordforanden fragade iro-

niskt vad damen onskade. »Jag onskar tala i den fr&ga

som nu diskuteras», svarade hon. Ordforanden viinde sig

da till mannen for att inhamta deras mening huruvida en

kvinna skulle fa yttra sig. Saken debatterades i en halv

timmes tid, varunder miss Anthony ej vagade siitta

sig ned av fruktan att hennes sak da vore forlorad. Efter

omrostning — endast bland mannen — befanns en Uteri

majoritet sta pa hennes sida. Hon yttrade da: »Sa ljinge

samhallet anser att kvinnan ej har nog forstand for att

bli lakare, jurist eller prast, men tillrackligt for att bli

liirare, sa. har var och en av er ,som nedlater sig ,till

att undervisa, gjort ett tyst erkannande att han inte har

mer forstand an en kvinna». Somliga kvinnor skamdes for

sa dristiga ord, andra gillade miss Anthony och tankte

pa, den lilla Ion de hade pa, grund_av sitt kon. En resolution

foreslogs som uttalade att foreningen erkande lika ratt for

kvinnliga som manliga larare i alia avseenden. Ett for-

sok gjordes att undertrycka resolutionen, men sedan miss

Anthony talat for saken pa, det mest glansande Batt

gick resolutionen igenom, och en ny seger var vunnen.

Miss Anthonys kraftiga ingripande var valbehovligt

i betraktande av att kvinnorna som utgjorde tye av hela

lararekaren blott fingo XU av lonebudgeten. Langre fram

kfimpade hon for lika Ion for lika arbete pa skolans om-
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rade. Som alltid vackte hon strid i sovande lager och

vann hastigt anhangare samt foljaktligen aven forbatt-

rade lonevillkor for liirariimorna. Hon utverkade aven att

de skulle sitta i kommitteer och bli valbara till alia skolans

tjanster.

4. Nya anledningar till harm,

Det saknades ej anledningar for miss Anthony att

harmas over kvinnorfias bristande yttranderatt. Pa, ettij

mote dar en kvinna fatt tillatelse att tala skreks det:

»Hon far inte tala», en prast ropade: »Skam over den

kvinnan» och ett vilt tumult uppstod i salen med tjut

och skrik. Tillkallad polis formadde ingenting och motet

upplostes.

Miss Anthony var narvarande. Det kokade i hennes

kvakareblod och hon gav sig sjalv det loftet att inte upp-

hora med sina anstrangningar en enda dag, om det sa vore :

till livets slut forr an kvinnor hade ratt att tala fran

varenda estrad i landet, ett mal som hon vann forvanande

snart. Men innan dess fick hon utsta mlnga vedermodor.

Hon som hort hogt utvecklade miins och kvinnors fordran

pa, frihet for var mansklig varelse var krankt i djupet av

sin sjal och hoppades snart fa tillfalle att urladda sin vrede

over det skedda pa ett stort mote som Kvinnorattsforeningen

skulle halla. Men det motet blev stormigt. Den s. k.

».mobben» som forut brakat pa nykterhets- och antislaveri-

mbtena trangde nu in i Kvinnorattsforeningen och ofredade

alia talare med kattjamande, skallande och alia slag av

ovasen. Polisen formadde som vanligt intet. Av sadana

handelser utvecklades miss Anthony till den modiga

och omutliga forkampe for kvinnornas ratt som hon blev.
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Standigt nya fbremal for beivran kommo i hennes vag.

8a upptackte hon t. ex. pa en foredragsturne att t'lera

foreningar som hon bildat voro nerlagda emedan hustrurna

som utgjorde flertalet av foreningens medlemmar icke hade

nagra egna pengar att uppehalla dem med. Hon tog da

genast i tu med fragan om gift kvinnas ratt att rada over

sin arbetsfortjanst samt om hennes lika ratt till barnen.

Hon beslot att samla namn under en petition till den lag-

stiftande forsamlingen hai-om. Fran dorr till dorr gick

hon for att fa dessa namn och mottes ofta av: »Vi ha

alia riittigheter vi behova» och dorren smalldes kanske igen.

Men langt ifran att lata s«ig nedslas av sadant okades blott

hennes iver och hon fick 6,000 namn under petitionen.

En prast sade till henne: »Miss A. Ni' ar ett alltfor

gott stycke kvinna for sant har arbete. Ni skulle gifta

er och fa barn», vartill hon svarade: »Jag fcror att det

ar mycket klokare att skaffa modrarna i denna stat ratten

over sina barn an att skaffa fler barn till varlden som

inte langre skulle tillhora mig i samma stund de voro

fodda».

Petitionen fick ingen anilan verkan an att en motion i

fragan vagrades behandling. Men efter 10 ars ihiirdig

stravan, i framsta rummet av miss Anthony och mrs

Stanton, kom en lag till stand som gav gift kvinna

ratten over sin privata eller fortjanta egendom och med-

bestiimmanderatt over sina barn. Bada dessa kvinnor sades

ha varit sa valtaliga i sitt framlaggande av sina argu-

ment infor senaten och representanternas hus att ingen

man i Forenta Staterna varit valtaligare.

Det var en stor sida hos miss Anthony att intet

nederlag nansin formadde nedsla henne. Hon forblev all-

tid okuvad och till synes oberord av motgangen. Snarare

syntes den stimulera henne att ta nya tag och fortsatta

arbetet med en energi och viljestyrka som foranledde
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Ohanning att ge henne namnet: Kvinnbrorelsens Napo- •

leon». Detta namn accepterades allmant och har sedan foljt

henne fastan olikheterna i moral och hjartelag, i altruism

och mycket annat aro storre an likheterna i harskarefor-

maga, energi och uthallighet.

5, Bloomerkostymen.

Pa femtiotalet upptog ett hundratal av de mest fram-

stegsvanliga kvinnorna den s. k. Bloomerkostymen — forut

anvand vid en kuranstalt i hopp att kunna reformera dec

da brukliga ofornuftiga kvinnodrakten, som bl. a. utgjordes

av 6—7 hindersamma underkjolar lor att halla ut den vida
|

klanningen. Drakten liknade vara nuvarande gymnastik-

och cykeldrakter fast den gick anda ned till fotterna. For

att gora det annu bekviimare for sig kortklippte ocksa

dessa darner sitt har. Miss Anthony var den sista att

anliigga denna drakt och att berova sig sina praktfulla

flator, men kande sedan befrielse i de praktiska kladerna

heist hon ju mest vistades pa resor i ur och skur.

Denna uppseendevackande drakt bidrog emellertid till

det granslosa forlojligandet av de kvinnliga talarna och till

den skamlosa forfoljelse de ofta utsattes for, icke blott i

pressen och fran predikstolarna, men ocksa pa oppen gata.

Mer an en gang nodgades miss Anthony fly in i en

butik undan en stenkastande och nidvisesjungande folkhop

for att, sedan hopen skingrats, bakvagen ta sig fram

fran kvinnomotena, som bland andra vackra namn kalla-

des »honsmoten».

Inom ett par ar lade hon bort Bloomerdrakten for att ej
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skada den sak hon kampade for och sager om den: »Jag

kande fysiskt valbehag, men psykisk korsfastelse.» »Mina

ahorare tankte mer pa, mina klader ,an pa mina ord.» Hon

hade nu av det misslyckade forsoket bl. a. giort den erfa-

renheten att vill man lyckas m&ste man koncentrera sig

pa en reform i sander.

6. Kamp for de svarta och for samskoleid6n.

Miss Anthony var i mer an femtio ars • tid i sa gott

som oavbruten foredragsverksamhet och dock skriver hon

en gang: »Det ar ett rysligt martyrium for mig att tala».

Det oaktat undandrog hon sig aldrig denna plaga nar det

gallde att hjalpa sina medmanniskor. Hennes strapatser

tyckas mangen gang rent overmanskliga och hennes mod

sublimt, men aldrig saknades andock kvinnlig omhet och

finhet, godhet och tolerans. Karleken till de fortryckta var

hennes outtomliga drivkraft. Av naturen var hon utrustad

med berghalsa, starkt i ungdomen av sunt arbete och

enkelt, hardande, nastan spartanskt levnadssatt, som ion

aldrig frangick, var heist hon uppeholl sig.

Ar 1856 mottog hon ett brev fran antislaveriforeningen

som bad att fa engagera henne i sitt arbete och begarde

att fa veta hennes villkor. Hon var glad at ett sadant

erkiinnande av dessa man och kvinnor vilka representerade

hojden av intelligens och samvetsgrannhet, och hon mot-

sag 63 utan langtan en avloning, som, om ocksa liten,

dock skulle befria henne fran oron for varje dags utgifter,

som var tung nog att bara. Men forst ville hon for Kvin-

nornas Rattsforening gora en utstakad foredragsturno genom
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sno och is, en fard som satte hennes jattekrafter pa har-

daste prov.

Snart kom fornyad anhallan fran antislaveriforeningen:

»Vi behova er. Vart arbetes framg&ng i New York i

vinter kommer att bero mer pa er personliga narvaro an

nagon annans» o. s. v. Och hon intradde i abolitionist-

striden dar hon blev en betydande kampe.

Hennes medlidande med de svarta var stort och hade

redan pakallat hennes hjalp. Pa ett lararemote hade hor

gatt i elden for dem genom att foreslS. en resolution om <

att det' blott var fordom nar fargade barn ej hade till-

trade till de vitas skolor och att det var grymhet nar en'

lararinna, efter sex manaders utmarkt undervisning i en

skola, blivit avskedad da det upptacktes att hon hade

niigra droppar negerblod i sig, samt att allt uteslutande

fran uppfostringsformaner pa grund av farg var ett hyl-

lande av satsen: »Svarta man ha inga rattigheter som vita

man aro bundna att respektera». Att detta vackte oppo-

sition ar sjalvsagt.

Likasa nar hon vid ett senare lararemote foreslog en

resolution att alia skolor och universitet m. m. skulle

opplia sina dorrar for kvinnor sida vid sida med mannen.

Da hbjdes ett ramaskri bland mannen. Overintendenten for

skolvasendet fragade om det var meningen att gossar och

flickor skulle ha samma sovrum ocksa och en professor,

som sade sig vilja motarbeta allt som kunde skada den

kvinnliga karaktarens finhet och renhet, ansag samskolan

vara forsta steget till aktenskapets fordarvande. Han

skonjde ett »monstrum av social missbildning». Resolu-

tionsforslagen folio men i motesreferaten ansags att om
kvinnorna hade hojt sina roster litet battre sa hade de

segrat. Nu hade deras svaga ja drunknat i mannens starka

nej. Nasta ar blev hon emellertid inbjuden att forelasa
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om samundervisning. Tanken hade slagit rot. Om ratten

for kvinnor att tala och delta i diskussioner tvistades ej

langre. Den hade hon vunnit.

7. Miss Anthony och hemmet.

Emellan bataljerna far miss Anthony hem och ser

om »det utvartes» som hon kallade sina klader och da

njuter hon av att fa ligga i sin egen sang i det kara

hemmet efter att ha flackat omkring och i manadtal icke

sovit tva natter i samma sang. Att fa vara behjalplig i

hemmets goromal var hennes frojd, liksom hon alltid vid

sjukdomsfall och dodsfall i familjen ilade hem som sjalv-

skriven och efterlangtad sjukskoterska, och trosterska.

Hon hade en utpraglad aktning for hemmets vard. For-

sumliga husmodrar voro henne en nagel i ogat. Hur garna

hon i allmanhet oversag med kvinnors fel och brister,

som hon ansag bero pa deras mangtusenariga fortryck,

var det dock tva synder hon hade svart att forlata, van-

vard av hemmet och likgiltighet for kvinnans rostratt.

Hon haller t. o. m. foredrag for 2,000 personer pa ett

lantbruksmote om hemmets och barnens vard och om mo-

dernt satt att skota en farm. Det regnade och en vanlig

man holl sin paraply over henne allt medan hon i ett

timslangt anforande holl ahorarna fangslade av atveck-

lingen om hur man borde gora livet i hemmet sa roligt

for barnen genom bocker och musik m. m. att de ej skulle

vilja overge landet for staden och hur man borde for-

skona hemmet. Foredraget holls pa inbjudan av lantbruks-

kommitt^n. Hon hade tagit for princip att aldrig neka till
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begarda foredrag raedan det gallde att ' fa kvinnans ratt

att tala fastslagen pa alia hall, och denna vana blev henne

sedan trogen.

8. Samarbete med mrs Stanton.

I allmanhet utarbetades miss Anthonys foredrag av
j

henne och mrs Stanton gemensamt. Susan skoter da

om mrs Stantons sma barn och klader pa dem medan

>

mrs S t a n t o n klader Susans stora tankebarn i ord.

Dessa tva vanner kande sig livet igenom som en hel-

het, sa fullstandigt kompletterade de varandra i arbetet,

och sa enhetliga voro deras asikter, intressen och stra-

vanden. Tillsammans arbetade de battre an var for sig.

Mrs Stanton hade en alskad make och en stor barn-

skara for vilka hon levde, utan att likval forsumma sina

plikter som en av sin tids mest begavade talare och

skribenter.

I tal och skrift var hon miss Anthony betydligt

overlagsen, men hon agde daremot ej hennes oovertraf-

fade organisations- och ledareformaga, hennes politiska

klokhet och skarpa kritik, ei hennes fenomenala arbets-

kraft och granslosa, hangivna uthallighet och heller inte

hennes aldrig sinande initiativ- och uppfinningsrikedoi

som standigt fann nya agitationsmedel och propaganda-

utvagar och aldrig forsummade ett tillfalle att bevaka

kvinnans ratt pa alia tankbara omraden.

Mr Til ton beskriver dem pa 1870-talet hur de sutto

i den fredliga lilla salongen och tillverkade sina »bomber»

som de sedan lata explodera i alia slag av reformatoriska

forsamlingar. Han tillskrev dessa kvinnor jamte Lucy
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X t o n e och L u c r e t i a Mutt huvudfortjansten av att

vasentligen forbattrade lagar for den gifta kvinnan blivit

inforda.

Emerson sager att dessa tva kvinnors vanskap vant

»en valsignelse for vart arhundrade».

9, Mod i striden,

Miss Anthony verkar inte blott i tal och skrift for

att vinna respekt for kvinnan. Vaf hon gar och star

kampar lion for den saken. Sa, t. ex. nar hon pa en

restaurang, i siillskap med en herre, sjalv en gang bestaller

sin frukost. Uppassaren latsas ej hora utan vander sig

till den tidningslasande herrn: »Vad behagar herrn bestalla

for sitt sallskap?» Herrn blir generad nar miss Anthony
insisterar pa att det behovs ingen mellanhand, hon ar kom-

petent att bestamma sin egen frukost och genomdriver

att bli atlydd. Detta var nagot nytt och ohort, men manade

till efterfoljd.

Vid manga tillfallen utvecklade hon ett mod som over-

gick oradda mans. Nar den hjaltemodige slavbefriaren John
Brown blev avrattad 1

ville hon genast anordna ett pro-

testmote mot den orattfardiga handlingen. Ett sadant fore-

tag ansags forenat med synnerligen stor risk, ty det hade

visat sig vara rentav farligt att nu ens uttala sympati

for abolitionismen. Ehuru manga voro ense med henne

i sak voro alia radda for foljderna och det var ytterst

svart for henne att fa medinbjudare till motet. Men miss

Anthony, som hade till motto: »G6r det som ar ratt

och lamna foljderna at Gud» och inte fruktade nagonting

1 Brown hade plundrat statens tyghus tor att skaffa vapen till

slavarnas resiling och blev pa gninfl hiirav dumd att hiingas 1850.

2. — Verdandls smdsJcrifter. 230.
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i varlden mer an att av feghet avsta fran att fullgora era

plikt, var dov for vannernas avradan och fick slutligen

bistand av en liten trupp abolitionister bland kvakarna.

Massor av folk som gillade motets andamal vagade ej ga

dit. Ej mer an 300 personer infunno sig. Miss Anthony
presiderade sjalv och hennes mod imponerade sa att allt|

avloptc i lugn, och en god recett kunde sandas till John]

Browns familj. Naturligtvis fortsatte hon som fbrut

att l'amna skydd at forrymda slavar, oberord av person-,
1

lig fara.

En annan gang raddade hon en kvinna med sitt barn

undan en grym och omansklig man, och trotsade bade

lagen och dess handhavare, som hotade med polisavhamt-j

ning nasta gang hon skulle visa sig i en talarestol om

hon ej uppgav var hon hade gomt de eftersokta, vilket

hon nekade att gora. Hennes van Garrison ber henne

bevekande att utlamna barnet och sade: »Vet ni inte att]

Massachusetts lagar ge fadern ratten till barnet ?» »Jo,

jag vet det», svarade hon, »och ger inte Forenta Staternas

lagar slavagarn riitten over slaven? — — — bryter inte

ni mot lagen var gang ni forhjalper en slav till Kanada?

Ni sager att ni hellre vill do an utlamna en slav til)

hans herre. Jag vill hellre do an ta detta barn fran

modern och utlamna det till fadern».

Sin fars gillande hade hon emellertid nu som alltid.

Han skriver: »Mitt barn, jag tror att du har handlat allde-

les ratt. Lagligen har du oratt, men moraliskt har du

rati Jag skall stodja dig».

1861 gingo de politiska vagorna hoga. Abolitionisternas

moten blevo sa ilia mottagna av folkmassan att det hande

att alia talare utom miss Anthony drogo sig tillbaka.

Ahorarna kastade ruttna agg och knivar, och pistoler

glimmade i luften. Druckna man tjoto som vildar och

slackte gasen. Polisen vagrade att ens forsoka halla ord-
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uing; den var alltfor fatalig. Men miss Anthony stod'

ororlig pa sin plats i lugn vantan tills ljus blivit tant i

salen, da hon avslutade motet. Det hande att en ursinnig

1'olkhop bar hennes bild genom gatorna och brande den

pa, torget.

Nu ville miss Anthonys kamrater overge hcla turnen,

men miss Anthony var av annan mening — de voro i

sin fulla ratt att tala, och det var myndigheternas sak att

uppratthalla ordningen. Hon fortsatte sin fard till Albany

utan att ta ringaste notis om de uppmaningar som till-

stallts borgmastarn dar att installa motet till forekom-

mande av brak och spektakel.

Borgmastarn, som var en resolut man, tillat motet och

eskorterade sjalv miss Anthony dit. Han besteg talare-

stolen och forkunnade att han hade placerat civilkladda

polisman pa flera stallen i salen och att var och en som

storde motet skulle ogonblickligen bli arresterad. Sa lade

han en laddad revolver franrfor sig och satt troget dar

under dagens tre langa sessioner. Flera brakmakare blevo

anhallna. Mot slutet av kvallsmotet sade han till miss

Anthony: »0m ni yrkar pa att halla mote aven i mor-

gon sa skall jag fortfarande beskydda er, men om ni

besluter att avsluta det hela i kvall, sa betraktar jag det

som en personlig ynnest». Han foljde miss Anthony
till hotellet med orosfaglar i halarna.

10, Nya arbetsfalt och stora sorger.

Nar krigslusten uppflammade hos folket, och antislaveri-

foreningens moten installdes, drog miss Anthony till

sin faders gard. Da han kunde lamna farmen i sa goda
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bander for han bort pa fem manader. Susan skordadf

lalten, salde saden m. m. och hjalpte modern med varje-

handa i huset bl. a. med en lang mattvav.

En djup och outplanlig sorg drabbade henne snart genom

faderns dod 1862. Hos honom hade hon alltid fatt goda

rad och pekuniart stod sa ofta hon behovde det, ocb

han inspirerade henne. Utan honom var det som om marker

rycktes undan hennes fotter. Med blodande hjarta atergici

hon till arbetet, viss om att det skulle varit faderns onskan

och i kanslan av att arbete iir basta trosten i all sorg. Till

yttermera smiirta erfor hon att hela »det gamla gardet»

ansag att fragan om kvinnans rostratt borde tills vidare

laggas ner. Hon var den enda som forstod att kriget langt

ifran att tillskynda kvinnorna rostratt som beloning for]

deras arbete for unionen, som de andra trodde, tvartom

skulle fororsaka ett undantrangande av deras sak for andra>

viktiga fragor.

Miss Anthony, som rackte till for allt, fick plots-

ligen for en tid ett nytt arbete lagt pa sina axlar.

Hennes bror, som hade en tidning i Kansas, kastade

sig in i det politiska livet och behovde hjalp att skot

tidningen. Hon for dit och han gav henne fria hiinder med

ett enda forbehall — tidningen skulle inte e n b a r t fa

innehalla kvinno- och negerrostratt!

Forutom tidningsarbetet fick hon mycket att bestalla

for strommen av svarta och okunniga flyktingar. Hon gav

dem daglig undervisning och vard och hon bildade en

forening bland dem. Sa \kagt var allt gott och val, men

nar hon utstrackte sin godhet till att satta in en fargac

typograf pa en viktig plats i tidningen, da strejkade hela

arbetsstyrkan, och hon blev tvungen att skaffa honom

annan anstallning.

Emellertid kunde man ei undvara henne osterut. New

Yorks lagar skulle revideras nasta ar och vem skulle da
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bevaka kvinnonias intressen om deras ledare vore borta.

Genom hennes franvaro hade arbetet rakat i upplosnings-

tillstand skrev man. Hon tvekade om vart plikten drog

starkast, men ger sig genast av nar hon hor att ett forslag

skall framlaggas om en andring i lagen som skulle for-

svara inforandet av kvinnans rostratt och far sa omkring

och talar kraftigt emot det.

En Likarattsforening bildades for att arbeta for allman

rostratt for kvinnor likasom for negrer. Miss Anthony
var en av de forsta som uttalat sig for rostratt at ,neg-

rerna, den mest impopulara ide som da kunde framstallas.

Hon ansag att negrernas befrielse ej bleve effektiv utan

rostratt -- grunden for all frihet. Och det var hon som

satte i gang med namninsamling under en petition till

senaten om frihet for alia slavar och utsande tusentals

skrivelser harom. Hon sparade ingen som kunde pressas

in i arbetet, allra minst sig sjalv, skickade ut talare och

ledde det hela som en erfaren general. I 'brev hem skildrar

hon de forfarliga tiderna. Ett barnhem for foraldralosa

svarta hade brants ned och gatorna sparrats av »mobben»

sa hon ej kom fram till sin arbetslokal. »For var dag var-

derar jag mer min fars onskan om rattvisa at var mansk-

lig varelse, den lagsta och svartaste sa val som den hogsta

och vitaste, och min standiga bon ar att jag mMte bli

en vardig dotter», skriver hon.

Miss Anthony startar en stor nationalliga for att stoda

regeringen utan att vara tillforsakrad en enda dollar. Hon

anordnade forelasningsserier med utmarkta forelasare for

att fa in medel. Snart har hon mans och kvinnors sympa-

tier for foretaget och mottar lovprisande brev fran lan-

dets mest framstaende man som uppmuntra henne. Ett

starkt stod hade hon i Robert Dale Owen som av

president Lincoln var satt till ordforande i en viktig

kommitte. Aven senator S u m m o n var ivrig att arbetet
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skulle paskyndas emedan han ansag en masspetition vara

den basta hjalp att fa fragan igenom i kongressen.

Petitionen — den storsta som nansin framlagts for kon-

gressen — fick omkring en halv million namn och gjorde

asyftad verkan. Kongressen foreslog ett 13: e tillagg -

amendment — till konstitutionen, vari slaveri forbjods i

Forenta Staterna. Detta skedde 1834.

Men hur djup skulle ej miss Anthonys sorg och

forodmjukelse kannas, efter den stora konfliktens slut.

nar regeringen, som hon hade tjanat sa troget, bevil-

jade de nyss befriade slavarna rostratt men inte landets

dottrar, de som hade fullgjort ett ovarderligt arbete for]

staten under hela kriget.

Miss Anthonys viinner avfollo, den ena efter dec

andra fran kvinnans rostratt. Nu var negerns timme, hette

det, och man sade oppet att gav man ej negrerna rost-

ratt finge man ett nytt blodigt krig, men av kvinnorna

hade man intet att frukta. Det vadjades till kvinnornas

lidelmod att trada tillbaka for negrerna och uppskjuta sin ^

egen fraga till nasta konstitutionsrevision om 20 ar. Fre-

derick Douglass pastod t. o. m. att det var kvin-

nornas plikt att vika: »F6rst svarta man, sa vit<i kvinnor».

Mannen voro sa valtaliga att t. o. m. mrs Stanton
var. nara att forvillas, aven hon. Men miss Anthony
blev forbittrad och sade att hellre ville hon lata hugga

av sin hogra hand an begara rostratt for de svarta, men

ej for kvinnorna, och hon lyckades overtyga mrs Stanton.
Abolitionisterna som hallit pa lika ratt for alia och

alltid talat varmt for kvinnornas rostratt, och som i kvin-

norna haft sin trofastaste arbetshjalp under de langa aren

av forfoljelse och vidrigheter ville nu forrada dem i det

kritiska ogonblicket till forman for negrerna, endast pa

grund av politisk opportunism och utan kansla for sin

stora tacksamhetsskuld. Och republikanerna hade ej blott
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overgivit kvinnorna utan forde oppet krig mot dera. Delta

var ofattligt for den rattradiga, ratliniga Susan An-

thony. Andock var hon nog storsint att ej forlora van-

skapen for sina forna arbetskamrater, bland vilka e'ndast

fyra voro rakryggade nog att sta fast. Personlig animositet

fanns ej i hennes sjal. Hon skrev: »Jag ber alia dar

om att kunna vara storsint mot alia som dra sig undan

eller skilja sig fran oss, och hoppas att jag matte kunna

halla ut med det. Rorelsen kan ej skadas. Hjulen

aro sakert inne pa stalskenorna — individer kunna

hoppa av eller pa — det stoppar taget blott for ett Sgon-

blick».

11. Mr Train och "Revolutionen".

Miss Anthony antog nu den enda till buds staende

hjalpen, den for henne okande demokraten mr Trains
erbjudande att resa omkring och tala kvinnornas sak. Hon

lade ut resplanen for honom pa besvarliga fardevagar dar

talare behovdes. Genast efter forsta foredraget skrev mr

Train att denna fard var for anstrangande for en mansk-

lig varelse. Harpa svarade miss Anthony: »Ni gor som

ni vill, men reser inte ni, sa far jag till de ovriga

stallena. Mr Train blev skamsen och hamtade miss A n-

t h o n y med sin vagn nasta dag, varefter de foljdes at pa

den mest modosamma resa i ett osregn som gjorde vagarna

nastan ofarbara. En gang forlorade de vagen over en

flod i morkret och hade manga och stora besvarligheter.

Miss Anthony trostade sig med att som 25 ar blir har

harligt att leva — men nu ar det ett poesilost liv», maste

hon dock medgiva.
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Pa resan fragade mr Train varfor det inte fanns enl

tidning for kvinnans rostratt. »Endast av brist pa pengars

blev svaret. »Dem skall jag ge er», sade han. Hon tog]

detta som ett skamt och skrattade. Det foil henne ej inl

att det kunde vara allvar. Emellertid blev hon som traffad

av blixten nar hon pa, nasta mote far hora mr Train
torkunna att nar miss Anthony kom tillbaka til! New

York skulle hon starta en tidning med namnet R e v o 1 uJ

tione n och vars motto skulle vara: »At mannen deras rara

och ingenting mer, at kvinnorna deras ratt och ingenting

mindre».

En egen tidnmg hade varit hennes drom och blev nu

snart verklighet tack vare mr Train. Hon fick de bastaJ

medhjalpare och i jan. 1868 utkom ett 16-sidigt nummer

aiv Re v o 1 u tio n an. Sallan har ett nytt blad vackt

storre uppmarksamhet. Alia erkande redaktorernas talang.

'

Somliga beromde, andra klandrade, alia laste det.

En journalist beskriver redaktionsbyran som praglad

av kvinnlig renhet och finhet och miss Anthony sjalv

som i hogsta grad sympatisk och imponerande.

Redaktionslokalen lag 4 trappor upp i ett hus medan

tryckeriet lag 5 trappor upp i ett annat, bada uton

hiss. Alia dessa trappor sprang nu miss Anthony ett

halvt dussin ganger om dagen, men detta var anda en latt

sak mot mycket annat

Mr Train, som hittills forsett tidningen med pengar,

skulle gora en kort resa till England for att skaffa prenu-

meranter och korrespondenter, men blev i stallet satt i

fangelse pa grund av att ha medfort ett storre antal exem-

plar av tidningen med det farliga namnet. Fran fiingelset

kunde han ej skaffa pengar i ratt tid och svarigheterna

blevo darfor stora. Visserligen var miss Anthony van

att ensam bara de finansiella bordorna vid alia sina foretag.

Manniskor brukade ge henne med I'ulla lninder vad de
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nekade andra. Hon sade sjalv att det var ej mer underbart

att Elias matades av korpar an att hon fick medel till alit

sitt arbete. Men tidningen utsattes snart for en hittills

icke uppnadd forfoljelse dels pa grand av sitt namn och

sitt radikala innehall, dels pa grund av att hon tog hjalp

av en misshaglig demokrat. Anfallen blevo sa haftiga

att bade mr Train och andra bidragsgivare drogo sig

tillbaka.

Revolutionen hade iiven vackt ond blod genom att ta

upp kroppsarbeterskornas sak och fa till stand en orga-

nisation bland dem samt fororda en lag om 8 timmars dag

och lika Ion. Miss Anthony blev ordforande i arbets-

utskottet och valdes som delegerad till en stor arbetare-

kongress. Nar arbetarna ville forbattra arbeterskornas

villkor men ej'ge dem rostratt, talade hon kvinnornas sak

pa ett overlagset salt. Delta gjorde henne visserligen

popular bland arbeterskorna. men icke bland mannen eller

arbetsgivarna.

I det langsta hade miss Anthony hoppats att tid-

ningen skulle bara sig. Nu hade hon vunnit erfarenhet och

prenumerantantalet var* i god' tillvaxt. men nar skulderna

vaxte henne over huvudet maste hon upphora med sin

kara tidning fast hon kande det som att »underskriva sin

egen dodsdom». Det var en hard torn for hennes stolthet

att man skulle saga: »Dar ser ni, kvinnor kan inte skota

affarer», medan hon var overtygad om att tidningen med

tiden skulle ha burit sig blott hon haft mer rorelsekapital

iinnu en tid. Nu var ej annan rad an att resa ut och

halla foredrag for att fortjana till skuldernas betalande.

Eftsr sex ar hade hon lyckats betala var dollar av de

10,000 hon var skyldig.
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12. Landsforeningen for kvinnans rostratt bildas.

Hur mycken tid tidningen an hade tagit sa, hade miss

Anthony hunnit med att bilda en landsforening for kvin-

nans rostratt nar hon fann en sadan nodvandig. Denha

forening »National Woman Suffrage Associa-!

t i o n» bildades 1869 med mrs Stanton som ordforande

och naturligtvis Susan B. Anthony i det verkstal-

lande utskottet. Att foreningen under sadan ledning fick

en ofantlig tillslutning och betydelse ar sjalvklart. Deti

var emellertid ingalunda nog for miss Anthony att

till stor del skota en tidning och en valdig landsforening.

Tiden rackte aven till att jamte mrs Stanton gora

en agitationsresa till Kalifornien. Deras farder dar till

hast over branta fja.ll, natt eller dag i oerhord varme,

voro ett kraftprov av svaraste slag. De voro utslitna,

omma i hela kroppen och hade stygga ridsar, men voro

tappra och belatna och nadde sina syften.

En tidning skriver: »Miss Anthony har ett underbart

inflytande pa sina ahorare och overtygar var hon gar

fram».

Hon kunde manad ut och manad in tala 2—3 ganger om

dagen. I allmanhet var miss Anthony en godmodig

och humoristisk talare som omsom rorde sina ahorare

till tarar, omsom lockade dem till ett gott skratt, och

alltid traffade huvudet pa spiken, men nagon gang nar

frestelsen var for stor kunde hon bli bitande ironisk, som

t. ex. nar en mycket smavaxt och docerande professor

talte emot kvinnornas rostratt pa grund av att de voro for

klena att kunna slass i krig. Hon anmiirkte da: »Professorn

talar om kvinnans fysiska oduglighet — jag kunde ta

honom i mina armar och lyfta upp honom hit (pa estraden)
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och satta ner honom igen alldeles som en mor gor med

sin baby». Publiken brast i skratt och professorn var

grundstukad.

13, Annat ljud i pipan.

Under arens lopp hade miss Anthony tillvunnit sig

allmanhetens aktning. Om hon nu anfalles finns alltid for-

s]varare. N. Y. Tribune sager t. ex. vid ett sadant

tillfalle att miss A n t h o n y har i 20 ars tid varit han-

given- varje gott verk — — hennes adla stravanden for

nykterhet aro kanda over hela staten — — och i anti-

slaveristriden avslutade hon sitt arbete med den storsta

petition som nansin framlagts for kongressen. Hennes ar-

bete for kvinnans rostratt har pagatt outtrottligt och oav-

brutet i 18 ar — — i varje livets forhallande ar hon

trofast som magnetnalen mot polen». En annan tidning

sager 1870: »Hon ar Bismarck som' planerar kampan;en,

skaffar krigsammunitionen, organiserar rekryterna, sander

ut skvadronerna i fait — — hon ar mest betydelsefull

som styrande generalissimus.' Hon vakar over skat-

terna — — hon loser de gordiska knutarna. — — Hon

ar den som bringar reda i kaos». Det hade saledes i all-

manhet blivit annat ljud i pipan.

Pa hennes 50-arsdag var hela pressen enig i att hedra

henne, aven den del som eljest var emot henne. N. Y.

World skriver att-alla beundra hennes hjaltemod, hennes

anstrangningar till mansklighetens frigorelse, hennes karak-

tar och de resultat hon vunnit.

I 30 ar hade hon bemotts med otacksamhet, men varit

lika trofast i arbetet iinda. Tngen som ej haft en si
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heroisk sjal ocli en sa karnsund kropp som lion skulle ha

kunnat bara sadana bordor som dem hon bar. »Vi arbeta

ej for oss sialva men for dem som lida runtomkring oss»,

yttrade hon och detta gjorde henne okanslig for det Inlan-

der och fortal som ofta hopades over henne.

14, Susan B, Anthonys "amendment",

Miss Anthonys femtioarsdag firades med en stor fest

dar hon i sitt tal bad alia att folia ,henne i en begaran

hos kongressen om ett 16: e tillagg — amendment — till

konstitutionen om rostratt for kvinnorna och sedan att i

alia de lagstiftande forsamlingarna arbeta for dess rati-

ficering.

1879 insandes 250 stora petitioner om rostratt for kvin-

nor och 300 fran enskilda kvinnor. Det beviljades kvin-

norna att fa tala hela 2 timmar infor den kommitte som

skulle behandla fragan.

1890 tillstyrkte lagkommitten i representanternas hus

for forsta gangen det 16: e amendment. Miss Anthony
infann sig troget i Washington vid varje kongress, be-

arbetade dess medlemmar och stod i standig rapport med

dem som voro for saken. De visste att 'hon satt pa galleriet

och overvakade att de hollo sina loften.

Men trots det ihardigaste arbete blev det federala for-

slaget, som alltjamt kallats Susan B. Anthonys
amendment, antaget forst 49 ar darefter, 1919, 13

ar efter hennes dod.



FORSOK ATT 1'A ROS'tA 21)

1 5. Forsok att fa rosta,

Alia forslag om rostratt for kvinnor mottogos natiirligt-

vis med hiiftig opposition pa, manga hall. En tidning sager

att vad gula febern ar for Sodern, grashoppan for falten

och difteri for Norden, det ar Susan B. Anthony
och hennes anhang for alia trofasta, rena och iilskliga

kvinnor.

Det republikanska partiet blev det forsta som gick med

pa kvinnornas rostratt. De kallade pa miss Anthonys
hjalp och gavo henne pengar att halla moten i staden

New York, vilket hon gjorde med villkor att fa tala for

kvinnans rostratt.

1873 gjorde miss Anthony och ett femtiotal kvinnor

ett forsok att fa rosta, uppmuntrade av framstaende juri-

ster vilka ansago att lagen, n'ar allt kom omkring, tilliit

det pa grund av att 14: e tillagget till forfattningen (1870),

som gallde negrernas emancipation, kunde tolkas st att

kvinnor hade rostratt.

Miss Anthony m. fl. kvinnor begarde att fa, tala

till senaten om denna fraga, men nekades. Daremot fingo

de tala infor senatens lagkommitte, vilken gav ett av-

styrkande utlatande.

Ett antal kvinnor begarde dock att bli iniorda i rost-

langden och miss Anthony upplaste lagparagraferna for

vederborande valforrattare dar de voro tveksamma och

lyckades overtyga dem om att intet hinder forelag. Hiin-

delsen uppmiirksammades i pressen och det hotades med

att om dessa kvinnor tillates att rosta sa skulle valfor-

rattaren atalas och beKandlas med lagens hela striinghet.

Detta skramde samtliga valforrattare utom en, vilken gav

med sig nar miss Anthony lovade bestrida alia kost-



30 SUSAN B AN'THON'Y

nader for de eventuella foljderna, och sa tillatns 15 kvinnorl

att rosta. •

Varje tidning i FSrenta Staterna dryftade fragan. Demo-

kraterna protesterade mot tilltaget, fast de forut tillratt

det, ty de hade fatt anledning misstanka att kvinnorna

hade rostat med republikanema eftersom detta parti hade
!

uttalat sig valvilligt mot rostratten. En vacker dag arre-1

sterades miss Anthony, anklagad for olagligt rostande,

vilket enligt lagen var ett brott belagt med hogst 500]

dollars boter eller intill 3 manaders fangelse. Hon och

de ovriga 15 medbrottslingarna forsattes pa, fri fot mot]

en borgen av 500 dollars vilken summa alia betalade utom

miss Anthony.

Elter flera forhor infor kriminaldomstolen domdes miss

Anthony till 100 dollars boter, men forklarade sig ej
j

amna betala dem, hellre ginge hon i fangelse. Boterna

blevo aldrig utkravda och fangelset slapp hon ocksa.

Miss Anthony hade en skicklig advokat som i 3 tim-

mar forsvarade hennes sak. Sjalv gjorde hon ett tillagg,

makalost i klarhet som i djarvt sanningsagande, flera gan-

ger avbruten av domaren, men likafullt fortsattande i

oforandi-ad ton. »Motstand mot orattvisa ar lydnad mot

Gud» var hennes uppfattning.

Pengar och sympatiskrivelser strommade in till miss

Anthony fran klubbar och enskilda. En av henne' ut-

stalld revers pa 4,000 dollars revs i bitar och overrack-

tes henne med aktningsfulla ord. Och hon kunde nu bege

sig ut att halla ett foredrag, kallat: »Ar det ett brott av'

en amerikansk medborgare att rosta ?» Overallt blev det

fulla hus.
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16. Kvinnornas rostrattshistoria,

Det hade lange varit miss Anthonys och mrs Stan-

tons avsikt att skriva kvinnorostrattens historia och nu

satte de den i verket. Miss Anthony samlade och sov-

rade allt material och bestamde innehallet och mrs Stan-

ton forde pennan. 1881 blev forsta delen fardig, 900 sidor

i stor oktav. Den mottogs enhalligt med ofantligt berom

i pressen. Miss Anthony hade pa sin fars anmodan,

alltifran rorelsens borjan, omsorgsfullt gomt alia brev,

tidningsurklipp och annat tryck och kunde i dessa med

oandligt arbete utgallra fakta och data. Genast beslots att

agna nasta 5 ar at en andra del. Sedermera kravde mate-

rialet en tredje och aven en fjarde del, vilken utarbetades

med tillhjalp av mrs Ida Hnsted Harper men ut-

givandet maste av pekuniara skal lange ansta. Denna

historia anses vara.ett monster av fullstandighet och tro-

vardighet in i minsta detalj. Forutom sjalva arbetet hade

miss Anthony ocksa modan med att skaffa alia pen-

gar till bekostande av det dyrbara verket, som aven inne-

haller alia de framstaende rostrattsarbetandes portratt i

fina stalstick.

17. Resa till- Europa.

Miss Anthony hade aldrig tyckt sig ha tid att lamna

sitt land, men. beslot vid 63 ar att resa till England.

Hennes avresa kommenterades artigt i pressen. K. Y.

Times skrev: »Hon reser utrikes som en republikens

drottning, visserligen okront men icke dess mindre av

kungligt blod och vi "tro att Europas adlaste man och

kvinnor genast skola erkanna och valkomna henne som

sin like*.
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1 England trivdes hon bast dar lion, kunde beharska'

spraket. Hon klagar over att i Paris ej kunna gora sig

forstadd av de rostrattsarbetande kvinnor och man hon

ville utbyta tankar med, men som ej talade hennes sprak

lika litet som hon deras. Att aka pa omnibustaken roar

henno och hon glads at att en gang ha upptagit i sin

vagn en fattig kvinna slapande pa tva halvnakna barn

och ett bylte dyvata tvattklader, och skjutsat dem hem-,

till det utfattiga kyffet, vars asyn ger henne mycket att'

tanka pa.

Men for ovrigt upptar rostrStten hennes tankar mer an

allt hon ser. Nar hon far lasa John B r i g h t s tal till

2,000 studenter i Glasgow sager hon att det eldar hennes

sjal mer an Italiens alia ruiner och sk5na konst. I Rom

skyndar en engelsk tidning att obegransat upplata sina

.

spalter for vilket amne som heist hon behagade skriva

om. I atervagen till England ser hon i Berlin »kejsar Wil-

helm och andra kuriositeter» och i Elsass Lothringen kan-

ner hon sig bedrovad och onskar folket »tillbaka till sitt

moderland». Men var hon reser fram, tanker hon pa hur

nyttigt det vore for unga flickor att fa se sig om i varl-

den innan de borja ett yrke eller ett aktenskap.

Huvudandamalet med resan till England var att till-

torsakra sig engelska kvinnors samarbete for ett inter-

nationellt rosti'attsmote. Pa, en stor kvinnokongress talar

hon for saken. Forst motte hennes tanke ingen forstaelse.

De radikalaste engelska kvinnorna voro dock konservativa i

forhallande till de amerikanska. Men smaningom upptogs

hennes ide mer gynnsamt och pa kongressens sista kvall

tillsattes en kommitte for att befordra en .internationell

organisation.

Vid hemkomsten mottogs hon med spaltlanga tidnings-

artiklar med beskrivningar av farden. En ovantad gladje

var ocksa nar hon erfor att hon i testamente fatt 24,000
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dollars till sitt forfogande. Harigenom blev det henne

mojligt att ateruppta arbetet med historien och att overta

forlaget for att sa frikostigt som mojligt kunna skanka

bort denna sannskyldiga guldgruva, inbunden i skinnband,

till massor av institutioner och till alia rostrattsorganisa-

tioner inom och atom landet. Aven till Sverige sandes ett

•exemplar.

18. Miss Anthony vorden popular.

Alltifran borjan av 80-talet hade miss Anthonys stall-

ning blivit forandrad.. Hon hedras nu vanligen med |0vationer

och proppfulla hus var hon kommer. Men hon ar allticl

man om att framhalla att det var mrs Stanton och

Lucre tia Mott som startat sjalva kvinnororelsen och

varit verksamma for saken tidigare an hon. »Ensam skulle

jag varit som ett halmstra for vinden» sager hon. Det

blir i alia fall hon — och detta med ratta — som skordar

huvudaran av det enorma arbetet Hon blev publikens

gunstling och kvinnornas saval som alia bade manliga

och kvinnliga vanners snart sagt avgud.

Naturligtvis kunde konflikter forekomma mellan sa manga

arbetskamrater, men aldrig av den beskaffenheten att de

minskade vanskapen dem emellan. Mrs Stanton sager

skamtsamt att miss Anthony hallit henne pa strids-

faltet med sin bajonettspets, men hon var glad och tack-

sam for det. Nar mrs Stanton hade flytt utrikes for

att fa njuta av livet, slippa skriva foredrag och resolu-

tioner och memorial och underrattade om att hon ej kunde

komma hem till Seneca-Falls-motets 40-arsdag som skulle

firas storartat i Washington, sa skrev miss Anthony
ett brev till henne »sa fSrskriickligt att alia hennes vita

i).— Verdandis sm&skriftef. 230.
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liar skola resa sig pa, hennes huvud», som hon uttryckte

sig. Foljden blev ett kabeltelegram: »Jag kommer!» Hon

kom tva dagar fore motet, men hade alls inte tankt pa

nagot tal, medan miss Anthony hade beraknat henne

som huvudtalare, hon som varit upphovet till Seneca Falls-

motet. Miss Anthony stangde da resolut in offret med

penna och papper i ett rum som hon lat foevaka sa att ingen

fick slippa in, och nar tiden var inne hade mrs Stanton
ett briljant tal fardigt.

Motet blev lysande. Bland de narvarande voro 8 man

och 36 kvinnor som varit med i rostra ttsrorelsen i 40 ar.

En mottagning i Vita huset ingick i-programmet. Huvud-

parten av anordningarna hade vilat pa miss Anthony och.

tidningarna sjongo hennes lov. »Hon ar huvudet hogre

an de andra. Rostrattskvinnorna alska henne for hennes

arbete, ahorarna for hennes kvickhet, pressen for hennes

oppna, rattframma och businesslika satt att meddela allt.»

»Hennes ord iiro motets parlamentariska lag. Motet erkiin-

ner henne som autokrat.»

Nar vannerna ville gora en stor fest pa 70-arsdagen,

spjarnar hon emot av alia krafter och ber dem i stallet

anvanda pengarna for »saken». Elter tusen overtalningar

maste hon underkasta sig. Tidningarna voro fyllda med

ledande artiklar om henne: »Hon kunde ge lektioner i

politisk organisation och ledning at manga av landets

biista politiker» hette det. En annan tidning sager: »Lang-

samt men sakert har hon vunnit sina landsmans hogakt-

ning. Hon har utvecklat ett sant sjalens adelskap. Hon

har vunnit deras aktning som ha diametralt motsatta asik-

ter;>. »Nar historien blir skriven om reformarbetet i vart

land under detta arhundrade skall ingen bli hogre prisad

an miss Anthonys o. s. v. Frances E. W i 1 1 a r

d

skriver: »Mitt hjarta arar, jilskar och valsignar er. Ni

far en gang en staty i Washingtons Capitolium, men ert
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basta monument ar redan rest i era landsmaninnors hjartan».

Fodelsedagen firades over hela landet i klubbar och for-

eningar och alia gladdes at »tant Susans» oforminskade

kraft och oforandrade utseende. Men kraften kunde dock

numera nagon gang svika.

Miss Anthony var ledsen en gang vid 73 ars alder

over att ej ha talat bra en kvall, och forundrar sig over

att nar hon talat »fritt och latt varenda kvall i en veckas

tid» sa klinde hon plotsligt »vingarna slagna mot jorden

och tungan bunden» och formadde ej fortsatta.

19. Eget hem vid 71 fir.

Vid 71 ar lydde miss Anthony vanners r&d att satta

eget bo.. Fran nar och fjarran sandes henne bohagsting

av alia slag. Ingen .kunde kanna sig lyckligare over att

fa ordna ett eget 'hem an denna hemalskande varelse

som numera icke ens fagde ett foraldrahem att besoka

sedan den alskade modern dott, 87 ar gammal.

Nu gick Susan fran yum till rum och njot. Mest av

allt gladdes hon at gastrummet dar hon skulle fa har-

bargera viinner och bjuda pa en god biidd under det fina

tacket. Att kunna utveckla gastfrihet var henne en obe-

skrivlig gladje. Dagboken talar- ofta om 12 personer till

middag eller te. »Sa roligt det ar att kunna be folk stanna

till middag», »Vad jag alskar att ta emot i eget hem och

vid eget bord», skriver hon. Men nar gastfriheten viil

ga over alia granser ida maste hennes goda angel och

•kara yngre syster M a r y, som skoter hennes hushall, gora

sina invan'dningar och milt avstyra de vidlyftiga planerna.

Hennes frikostiga natur spelade iunderstundom syster Mary

sma spratt, sasom nar kalvsteken var forsvunnen ur skaffe-
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riet samtidigt med att en tiggare synts utanfor och syster

Susan ser skuldbelastad ut. Men vem kunde bli ledsen

pa Susan, den av alia alskade och dyrkade!

20. Rosor p& vagen,

Pa miss Anthonys iresor fick hon ibland rorande

bevis pa okandas karlek. En gang kom en mor lang-

vaga ifran medforande sin 4 veckors lilla flicka for att nar

hon blev vuxen kunna saga henne att Susan Anthony
hallit henne i sina armar.

En annan gang kom en fattig blomsterforsaljerska med

en blombukett och bad: >>Far jag lov att skanka er den

har for att ni .har talat sa adelmodigt for oss stackars

arbeterskor». Fattiga kvinnor kommo och rackte henne

sma summor till rorelsen, besparingen for en veckas for-

sakelse av te eller betalningen for ett litet handarbete o. s. v.

Sadana sma drag av tacksamhet och offervilligliet over-

skylde och utplanade allt ont och fult, de grovsta okva-

dingsord och de mest lognaktiga beskyllningar som iofta

haglat over henne. Da glomdes alia modor och obehag,

som att dela sovrum med hyddornas inbyggare eller att

ligga pa golvet dar ingen siing fanns eller bo i ett rum

med avbalkningar dar en hop man lago i de andra basen

eller att, dammig och uttrottad, vid ankomsten till ett

hotell motas av en rad intervjuare som maste mottagas

viinligt och tillmotesgaende och sedan finna ett trettiotal

brev pa bordet som kravde omgaende svar sedan hon

forst hallit sitt foredrag, eller att inte pa 25 ar ha en enda

veckas sommarvila, och (sist men icke minst) att bara den

stfandiga bordan att skaffa alia nodiga medel till hela

rorelsen och alia de manga foretagen av olika slag.
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Allt detta och tusen ganger mer uthiirdade hon for

att vacka kvinnorna for deras medborgarplikt och for

att tillkampa dem deras medborgarriitt och likstallighet

med miinnen pa alia lomraden, likasom for att skaffa de

svarta samma manniskoratt som de vita.

21. Outtrottlig.

Langt in i 70-aren gor hon langa turneer med dagliga

foredrag, alltjiimt lika sp;
:

.nstig, lika klar i intelligensen,

lika stark i stamman och ned samma ofelbara sakerhet i

minnet av fakta och data, Overallt betraktas det som en

lycka att fa hora henne. Pa en kongress i Kalifornien

mottogs hon med en 'blomsterkliidd Iron pa estraden och

presidenten halsade henne som den som gjort mer for att

hoja kvinnorna an nagon annan i viirlden. Hon blev in-

bjuden att tala for ,900 larare. Templet dar hon, talade

var forvandlat till en vitldig blomstersal av utsokta viixter

och blommor i sadana massor- som endast Kalifornien kan

prestera. Varenda kvall holls fester for henne med hundra-

tals gaster — en kvall 700 darner. Dessemellan deltog

hon i alia forhandlingar och .radplagningar om rostratts-

kampanjen och hinner anda att rida pa mulasna for att fa,

se en vacker utsikt!

Miss Anthony befann sig val efter den langa kali-

forniaiarden, men rev. d:r Anna Howard Shaw, som

var henne foljaktig, sjuknade i feber av anstrangningen

och kunde ej halla det foredrag hon lovat vid hemkomsten.

»T a n t Susans reste da genast och talade, men fick

ett svimningsanfall och sjonk ned i sin stol. Det blev

en oerhcrd uppstandelse. I .tidningarna sades att lion ej

kunde leva nasta dag. En Chicagotidning telegraferade till
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sin korrespondent: »5,000 ord om hon annu lever, obe-

gransat antal om hon iar dod».

Nasta dag for miss 'Anthony hem, forargad over

svimningen som hon trodde aldrig behovt ske om hon bara

hade nupit sig ordentligt i armen. Emellertid insjuknade

hon och fick darmed ;den forsta vilotid hon haft i sitt

75-ariga liv. Vannernas oro "var stor.

Fran en 85-arig manlig kamrat i antislaveristriden kom-

mer brev som ber henne spara sig och endast halla vakt

Iran sitt hoga eri'arenhetstorn, men ej langre ga, ut som

soldat. En annan 86-arig kamrat ber henne halla ut till

sista mojliga stund for att fa se verket fullbordat. Den

mer an 80-ariga mrs Stanton skriver: »Du ar den yngsta

av oss alia, men licke dess mindre ropar naturen halt

och du maste lyda 'for att kunna bli hos oss och vara

var ledare annu i manga (ar». Hon blev det ocksa iinnu

i hela elva ar.

Miss Anthony skriver: »Liksom ien maskin i rorelse

varar langre an om ;den ar overksam, sa undgar kropp och

sjal i arbetet det tarande rostet i fysisk och andlig lattja.

— — Det enda |rad jag kan ge en ung manniska jkr:

Lev sa enkelt som (mojligt. At det som passar for din

konstitution nar du kan fa mat, sov nar heist du ar

somnig och tank minst imojligt pa dessa detaljer».

Att hennes levnadsregim varit den ratta for henne be-

visas av att hon i 60 ars tid arligen orkade halla ett

hundratal foredrag och forutom allt annat arbete hade

talat i varenda stad i hela det norra och vastliga Ame-

rika samt i ett stort antal i det sydliga.

Vid 76 ars alder lydde hon anyo en kallelse till Kali-

fornien dar slaget skulle sta, och hjalp behovdes. I 8

manader deltog hon i agitationsarbetet, var dag omgiven

av ett dussin gaster yid middagsbordet, alia samtalande

om arbetet. Dartill skrev 'hon en tidningsartikel pa 1600
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ord i var vecka. Hon ;utvecklade en fenomenal vitalitet,

talade pa moten av alia slag, politiska moten, spiritisters

och fritankares moten, i fralsningsarmen, ,i afrikanska for-

eningen, hos socialister, i armens loch flottans forening, i

klubbar och salonger, i wigwams och kyrkor, m. m., all-

tid tillreds och full av hopp.

Ei'ter allt detta led 'fragan nederlag. Susan Anthony
kunde som vanligt ej medslas, endast nedrostas, men hon

tyckte synd om kaliforniakvinnorna som hade arbetat sa

triiget. Nasta dag holls flera moten. Miss Anthony
var ordforande pa ett av dem och hennes rost sages ha

frimodigt klingat ut i den stora salen. Alia voro vid gott

mod och hoppades att hon skulle komma ater och fora

dem till seger. Under striden i Kalifornien skrev hon till

den 80-ariga mrs Stanton: »Hade jag bara dig vid

min sida!» Och hon fick till svar: »Jag kanner ibland

som skulle jag flyga till din hjalp.»

Svarare an alia strapatser var det for miss Anthony
nar hon forlorade alskade syskon och anhoriga, dem hon

bittert begrater den ena efter den andra, eller trogna och

kara arbetskamrater. Nar Wendell Phillips, van-

nen fran antislaveristriden, dog, skrev lion: »Jag onskar

jag hade en angels tunga och kunde ga ut och bara

vittnesbord om storheten hos denne den noblaste av Guds

skapelser».

Med mrs Stantons dod 1902 slets ett av de om-

maste vanskapsband som nansin existerat. Hon skrev da:

»Det tycks mig omojligt att denna rost har tystnat som

jag i femti ar har alskat at^ hora. Alltid har jag kant

att jag forst maste hora mrs Stantons mening innan

jag visste var jag sjalv stod».

Vid nara 77 ar .begav hon sig vasterut i smallkalla

intern for att delta i ett viktigt arsmote och bevistar

en mottagning for 500 personer. Pa hennes 77-arsdag
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gav staden Rochester, dar hon bodde, en statlig mottag-

ning for 2,000 personer, med vilka hon i staende stallning

skakade hand, och till vilka horf for var och en hade ett

vanligt ord. Nagon fragade om hon ej blev trott av att-

skaka hand med sa manga. »Inte sa trott som jag brukade

vara nar ingen ville skaka hand med mig», svarade hon.

Snart borjade ett nytt arbete. Vannerna hade beslutat

att Susan Anthonys biografi skulle skrivas medan

hon levde.

Sjalv var hon ej vidare hagad harfor och ansag att man

skulle »fa se att det nog ar riitt litet nar man satter

sig till den uppgiften». Mrs Ida Husted Harper in-

stallerades emellertid i Susans hem for att utfora verket

vid hennes sida. Materialet, av personlig och historisk

natur, fyllde hyllorna i 2 rum fran golv till tak. Det var

dagboken, ford i mer tin 60 ar, och en oandlighet med

papper och tryck, tidningar och tidskrifter, omsorgsfullt

ordnade efter ar och datum. Fran morgon till sena kvallen

pagick arbetet i mer an ett ars tid, undantagsvis avbrutet

av nagot foredrag. Miss Anthony led av att nodgas

agna sa mycket tid at det forgangna medan hennes liingtan

stod till den stora striden i nuet. Och nar hon mottog ett

telegram: »F6r himlens skull kom. Allt beror pa er», sa

kladde hon pa sig och for ogonblickligen.

Mrs Husted Harper beskrtver hur sjalva luften i

Susan Anthonys hem var stimulerande, full av entu-

siasm och upplivande ideer. De manga besokande, vilka

alia voro arbetare pa skilda fait blevo manade till an-

striingning, sa fort de triitt innanfor hennes troskel.

Annu aro hennes krafter ej uttomda. Vid 79 ar — ar

1899 — for hon till London att bevista International
Councils kongress. Hon var en av huvudtalarna i Queens

Hall infer 3,000 personer och hennes stora altrost var den

mest barande av alia de vackra roster som hordes pa
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kongressen, skrev en tidning, den nadde var vra av salen

utan markbar anstrangning. Aven har stod, hon ut med

festernas rad och skakade hand med drottning Victoria
pa amerikanskt demokratiskt vis medan alia andra nego

till jorden. Times skriver att hon uppvaktades av kunga-

rikets alia lorder och ladies.

22, 80-arsdagen och fortsatt arbete.

Miss Anthonys 80-arsdag firades pa, ett storartat

satt. Och papasslig som alltid slar hon ett slag for den

staende fonden till rostrattsarbetet som hon var i fard

med att samla pengar till.

En vecka efter festen skriver hon i dagboken: »Jag

skrev 8 brev till senatorer i morse med inneliggande peti-

tioner och glomde bort lunchen».

Hon dikterade och undertecknade sjalv svar pa de 1,100

brev hon fatt. Hon vagrade att trycka sitt tack — »ett

aktningsfullt ord» till var och en var det minsta hon

ansag sig skyldig att giva. Nar hon tackar en van J!or

en penninggava, sager hon »det var vackert av dig, och

nu ber jag dig att ge mig nagra tusen till den staende

fonden. Sand dem medan du lever».

Miss Anthony ville fa, tillatelse for kvinnor att studera

vid Rochesters universitet och fick styrelsens lofte darom

savida hon inom 1 ar kunde skaffa 100,000 dollars. Sista

dagen fattades 8,000r Miss Anthony kastade sig da i

en vagn, akte omkring ;pa tiggarstrat och kom i sista stund

med pengarna. De slutligen felande 2,000 garanterade hon

sjiUv. Av anstrangningen och spanningen var hon sa, forbi

att hon hade svart att tala i en hel manad och skottes

av Hikare som varnadc for forkylning och folksamlingar,
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men hon for obekymrat till moten i kold, besluten att*

liellre do an leva i overksamhet.

83-arsdagen firades i hemmet med mottagning for 200

personer trots snostorm. Annu har hon kraft att tala till
-

,

1,200 fargade unge man i Booker Washington s:

institut.

Nu iintligen var f^arde delen av historien fardig och

hon kanner sitt livsverk tfullbordat. Allt samlat tryck,

ett helt rum fullt, sandes i stora larar till kongressensi

bibliotek och forvaras dar som »Susan B. Anthonys]
s a m 1 i n g». De brev som ej hade vidare intresse bran-

des dagligen i valdiga hogar pa, garden i 1 manads tid.

Nu kunde hon andas ut sen detta var klart.
i

Vid 84 ar var lion pa besok hos vanner, lika intresse-

rad som nagon ung. Telcfonen ringde ideligen for samtal

med henne och var igang kilade hon ned for en trappa.

JEljest hade hon efter uppnadda 80 ar lagt bort att

s p r i n g a i trappor i tro att det var klokare att ga.

Samma 4r talar hon som vanligt infor senatens kommitte

som hon gjort arligen i ett fyrtiotal ar. Hennes rost

darrar en smula nar ihon denna gang fragar hur liinge

kvinnorna skola vanta och hur lange denna orattvisa skall

fortga.

23. Bevistar I. W. S. A:s kongress i Berlin.

Pa varen 1904 beger (miss Anthony sig till Berlin

for att bevista International Councils kongress

och framfor allt for att narvara vid den forsta kongressen

i den internationella rostrattsalliansen — International
Woman Suffrage Alliance — som bildats i

Washington tva, iir forut under hennes ordforandeskap.
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Det var otankbart for Jienne att sitta i ro hemma och

veta alia rostriittsvanner samlade pa andra sidan oceanen.

Hon njuter ofantligt av Jresan och introduceras i Berlin

som »V a r 1 d e n s Susan B. A n t h o n y», »L e d a r e n

for hela varldens k v i n n o r» och »A 1 1 a s T a n t

S u s a n». Ingen som sag henne, alternerande med mrs

Carrie Chapman Catt som ordforande, kunde spara

nagra tecken till alderdom hos den 84-ariga dar hon satt

stralande och lycklig. Nu kunde hon vara nojd nar alia

dessa kvinnor fran tjugutals lander och flera varldsdelar

voro samlade i den kamp hon for 50 ar sen hade satt i

gang och som numera inte kunde upphora forran segern

vunnits, diirom kunde hon vara viss.

Miss Anthony bevistade alia forhandlingsmoten, men

kunde ej, som hon vtelat, anta de manga inbjudningarna

till frammande lander. Pa hemvag besoker hon, jamte sin

under sista tiotalet ar oatskiljaktiga foljeslagerska, rev.

Anna Shaw, Dresden, dar hon besag tavelgalleriet och

gick pa operan, fortsatter till Niirnberg och Heidelberg som

det roar henne att se och sa till viinner i Vevey och

Geneve dar hon vilar ut, frossar pa, frukt och -njuter oiind-

ligt av naturen; hon som var uppfodd bland berg. Hon

endast saknar ett varldssprak som hon anser nodvandigt.

Sa far hon i ett kor till London och kanner sig vid fram-

komsten »over all beskrivning trott», som det star i 'dag-

boken, men ar snart i farten i rostrattsvarlden och garden

parties1 hos kanda och okanda.

24. Alltjamt agitationsresor.

Nasta ar kunde miss Anthony ej fatta varfor hennes

vanner voro oroliga for att hon amnade resa till yttersta

1 Tradgartlsfester.
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vastern pa det stora rostrattsmotet i Oregon. Hon hade

ingen lust att uppge arbetet av fruktan for att do borta

fast det bleve mer besvar for andra. Hon var »alltfor upp-

tagen for att hinna tanka pa att bli gammab) alldeles

som hennes farfar hade varit nar han vid 90 ar arbetade •

pa sin aker da hon hade besokt honom. Miss Anthony si

universalmedel mot fysiskt och psykiskt illabefinnande var

arbote. Och annu brann lion, den 85-ariga, av arbetslust och

entusiasm. »0 r g anisa tion, agitation och edu-

kation» var fortfarande hennes losen.

Efter 7 veckor pa resa var hon hemmai 5 dar och for

sa i viig till Mexiko med miss Shaw som talare. Folk

voro nojda blott hon satt pa estraden och de strommade

till for att fa se henne och hora nagra ord av henne

da och. da. :

Men for henne var en sa passiv roll icke tilltalande.

Hon sade en gang med en suck: »Jag ar sa trott pa

att vara den vita elefanten som skall dra folk. Om jag

bara kunde kanna att det inte behovdes och fick stanna

hemma!»

Annu sista manaden hon levde skrev hon 20-tals brev

om dagen och bevistade en fest av kvinnliga studerande pa

teatern. Unga kvinnor vid hogskolor hade bildat en Susan

Anthony forening dar de forbundo sig att arbeta for den

sak at vilken hon offrat sitt liv. »E r t i 1 1 h 6 r sum
ingen annan kvinna i varldshistorien rat-

ten att bli alskad och tackad av alia kvin-

nor i alia jordens 1 a n d e r,» yttrade ordforanden.

Miss Anthony svarade och uttryckte sin gladje att

se »alla dessa kvinnliga studerande som en gang skola

bli sin nations storst-a styrka. De ge mig den hogsta

gladje och uppmuntran». Annu en kvall gick hon pa

ett mote och talade for sista gangen: »Sti-iden far inte
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upphora, ni maste se till att den inte avstannar» sade hon.

jSIu lovade kvinnorna att skaffa 12,000 dollars varje ar i

fem ars tid och miss Anthony var overlycklig at att

man kunde fa ro i arbetet och aven avlona dem som

behovde Ion.

25. Slutet.

Hennes vanner ville fira 86-arsdagen i Washington och

hon lovade komma hur omojligt det an kandes for henne

att forflytta sig dit. Pa festen kom massor av gratula-

tioner, bland dem aven fran presidenten Roosevelt.
Da utbrast miss Anthony: »Jag skulle hellre onska

att president Roosevelt sa e 1 1 ord till kongressen till

forman for kvinnornas rostriitt an att han prisar mig i

oandlighet». Publiken utbrot i applader.

Hon formadde blott i fa ord tacka alia dem som arbetat

for saken och slutade »F a i 1 u r e is i m p o s s i b 1 e» (att

misslyckas ar omojligt) de sista ord hon yttrade offentligen.

Nasta kvall, ogonblicket innan hon for hem, stod hon

i solnedgangen och sag pa Washingtonmonumentet och sade

till miss Shaw: »Jag tror, detar det vackraste monument i

varlden — — Var och en som ser det maste kanna

karlek till frihet och rattvisa och maste bli trogen de

principer det uttrycker.»

Hemkommen insjuknade hon i dubbelsidig lunginflam-

mation, men blev battre, tiinkte pa, den stundande kam-

panjen i Oregon och gjorde testamente pa allt hon iigde

till rostrattsfonden. Hon var lugn och nojd att do. Pyra

dar fore sin dod dikterade hon ett brov till president

Roosevelt med hela sin gamla valtalighet, dari hon

bad att han matte tillstyrka ett tillagg till konstitutionen

om kvinnans rostriitt.
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Nar lion lange legat som man trodde medvetslos sade

miss Shaw: »0m dukanner igen mig sa tryck min hand.»

En svag tryekning blev svarefc. Da sade den knabojande:

»Vil! du att jag annu en gang skall lova dig att aldrig

uppge arbetet sa lange jag lever ?» Da lade hon sin hand

pa Anna Shaws huvud som till valsignelse — det sistaj

livstecken hon gav.

Den 13 mars 1906 overgick Amerikas storsta kvinna till

den eviga vilan. Det fanns knappt en tidning i Forenta

Staterna som ej innekoll hogstamda ord om denna av alia
j

vordade kvinna. Man skildrade hennes optimism som ej

visste av misstros tan, hennes anspraksloshet och sjalv-
(

lorgatenhet, och man prisade unisont hennes gigantiska

livsverk och hennes adla karaktar.

Susan Anthonys bild hade lange varit insatt i trapp-

uppgangen i Albany Capitolium, bland landets storsta state-

man och krigare, den trappa dar hon vandrat sa manga

tunga steg for att begara frihet for kvinnorna. Nu kunde

man i var tidning se att i folkets och i kvinnornas hjiirtan

hade hon sjiilv rest sig ett annu vardefullare monument.

26, Vid graven,

En hedersvakt av vitkladda unga flickor fran Politiska

likstalligheteioreningen och Susan Anthonyforeningen om-

gav kistan och tiotusentals kvinnor och man defilerade

i tre timmar forbi den for att se de annu i doden under-

bart vackra dragen.

Mrs C a 1 1 yttrade vid graven bl. a. : »0m skalden vclat

skriva hennes livs motto kunde han ej ha gjort det biittre

an nar han diktade denna vers:
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For det onda som behover motstand

For det goda som behover bistand

For den framtid som blott syns i fjarran

Giv dig sjalv.»

Miss Anthony hade sagt att hon visste ingenting om ett

kommande liv, men att om man darifran kunde hjalpa dem

som aro kvar har »sa skall jag komma till er». Hon

sande aven fran dodsbadden genom rev. Anna Shaw
en rorande halsning som ej nog ofta kan framforas till

vatt som till alia andra landers kvinnor.

»Jag ser ett langt ooverskadligt tag av

kvinnor, gam la och unga, kvinnor medbojda
ry.ggar och tunga steg, kvinnor som segrat
i k a m p e n och kvinnor som a, n n u kampa, k v i

n-

'

nor jag arbetat med och kvinnor jag arbe-

tat for, sa olika och dock alia lika iett —
i behovet av frihet och r att vis a. Sag dem,

sag att jag alskar dem alla.»
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Henry Dimant.

Roda Korsets stiftare.

1. Barndom och ungdom,

''Adla Mnslor iiro naturligare for

det miinskliga hjiirtat iin yi vanligen
tro."

Henry Dunant.

Henry Dunant, en av mansklighetens storsta valgorare,

foddes i Geneve 8 maj 1828. Han tillhorde en hogt ansedd

och mycket formogen familj som i arhundraden hade ut-

markt sig pa manga satt i det allmannas tjanst och alltid

varit kand for att ha ideella intressen och att idka val-

gorenhet. Slakten hade aven frambragt flera berfimda man.

Henry Dunants far, Jean Jaques Dunant, var medlem av

republikens Conseil Representatif innan denna aristokratiska
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inrattning genom en mer demokratisk forfattning ersattes av

det »Stora radet». Han var varmt intresserad for all val-

gorenhet och skotte pa det mest oegennyttiga satt en stor

valgorenhetsanstalt i Geneve.

Det hus i Qeni'vo diir Henry Dunant foddes.

Henry Dunants mor, Antoinette Colladon, harstammade

fran en fransk familj, som av religiosa skal hade lamnat

Frankrike och slagit sig ned i det i religiost avseende mer

frisinnade Schweiz. Hon var en sallsynt begavad kvinna och

hade stort inflytande pa sin son i hans barndom. Han sager

om sin mor att hon var den personifierade hangivna karleken,
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alltid entusiastisk for allt som var gott, stort, adelt och

hogsint. Av henne larde faan manniskokarlek, offervillighet,

adelmod och ridderlighet, vilka egenskaper blevo drivkraften

i hela hans livsgarning.

Medan han annu var barn lat modern honom se fattig-

domens och elandets boningar i de morka gatorna. Han fat-

tade darfor tidigt karlek till de olyckliga och vanlottade.

Han bar mat till dem och gav dem all den trost och gladje

han formadde. Som yngling tillbringade han sina sondags-

eftermiddagar med alt lasa hogt for fangarna i Geneves

fangelse. Pa detta satt fiek Henry Dunant vid unga ar med-

kansla med allt manskligt lidande. Han var ocksa den ende

unge man som tillhorde Geneves valgorenhetssallskap.

Redan i denna unga alder skriver Dunant: »Lar mSn-

niskorna att ha aktning for de varnlosa, fangna och sarade,

inpranta hos dem avsky for hat, grymhet och forodelse, sa

skall krigets fasor bli mindre och kommande slakten be-

trakta krig som vanvett, som ett fordarv som har utgatt fran

daliga miinniskor.

Hans huvudamnen i studierna voro litteratur, etnografi,
1

arkeologi, folkens historia och religionshiatoria. Under de

manga studieresor han fick gora, inhamtade han myeket for

sin utveckling. Familjens formogenhet tillat honom att leva

ett oberoende liv for ideella intressen i enlighet med sitt

varma hjartas bojelse.

Vid 20 ars alder organiserade han en internationell kor-

respondensforening och satte i gang brevvSxling mellan unga

manniskor i manga lander. Hans onskan var att de skilda

nationerna harigenom skulle lara kanna varandra och for-

brodras och stodja varann i valgorenhetsarbete samt lara sig

langta efter att se varandras hemland.

Ett par ar senare laste han den amerikanska forfattarinnan

1 Vid unga ar kallades lian till korresponderande ledamot i Etno-

grafiska Sallskapet i Paris.
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Harriet Beecher-Stowes varldsbekanta bok >Onkel Toms

stuga». Denna fangslande bok blev oversatt till alia sprak

och bidrog veterligen i mycket vasentlig grad till att neger-

slaveriet i Nordamerikas sydstater blev avskaffat.

Eldad av denna bok skrev den unge Dunant ocksa med

ator energi booker emot negerslaveriet bade i Amerika och

i mohammedanska lander, vilka gjorde verkan i Frankrike.

1857 skrev han en studie over Tunis med sarskild hansyn

till 8lavfragan.

Vad han senare skrev 1875 om forhallandena i Sansibar,

Madagaskar, Ovre Nillanderna och Egypten foranledde bildan-

det av » Alliance Universelle de l'Ordre et de la Civilisation*

med underavdelningar i Frankrike, Belgien, Tyskland och

Amerika.

Alliansens antislaverikommitte, i forening med den brit-

tiska antislaveriforeningen, tillstallde de europeiska rege-

ringarna ett memorandum som hade till foljd sammankal-

landet av en konferens i Bryssel, dar slavhandeln i Afrika

tick dodsstoten.

Man anser, att utan Dunants forarbete Afrikas arkebiskop,

kardinal Lavigerie, icke kunnat trots pavens stod na det

stora malet, slavhandelns upphavande i Afrika.

Henry Dunant sager att forutom hans mor ha tre kvinnor

haft den storsta betydelse for hans utveckling. Dessa tre

voro Harriet Beecher-Stowe genom sin nyss namnda bok,

miss Florence Nightingale och kvakerskan mrs Elisabeth

Fry.

Florence Nightingales hjaltemodiga samarifgarning i Krim-

kriget 1854 inspirerade honom i hogsta grad. Hennes mod

att trotsa alia faror och Iydande krigsministerns uppmaning

ila till den avlagsna krigsskadeplatsen atfoljd av 37 be-

hjartade kvinnor for att ge sina landsman, de hjalpbehovande

sarade engelska soldaterna, sitt bistand och hela sin oandliga

offervilliga karlek, denna storslagna, absolut sjalvuppoffrande
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gaming vackte hos dpn unge Dunant en fruktbarande han-

ffirelse. Miss Nightingale blev det lysande exempel som han

senare foljde. Hon var som bekant en underbar kvinna som

8oldaterna betraktade som en angel, sand till dem fran

himmelen.

Harriet Beecher-Stmve.

Den tredje kvinnan, mrs Fry, anvande sin stora formogen-

het och sitt liv pa att forbattra fangvarden som i borjan av

1800-talet var omanskligt usel.

Dunant har uttryckt sin tacksamhet for vad han ar skyldig

dessa kvinnor och sager som sin mening: »Det kvinnliga infly-

tandet ar omistligt for mansklighetens val oeh det skall till-
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Florence Nightingale.

taga Mn arhundrade till arhundrade. > Fornyade ganger

framhaller han vilken ovarderlig hjalp i sitt arbete han fatt

av kvinnor.

II. Slaget vid Solferino.

"Tutti fratelli — Alia iiro brbdei-."

I/ombardisk bondkvinna.

NSr den stora frihetsstriden stod 1859 mellan Italien och

Oaterrike med Frankrike pa Italiens sida, formadde den da

31 arige rikemanssonen inte vara overksam. Han skyndade

till kriget och hamnade i byn Castiglione nara Solferino i
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Sliitten mellan Castiglione och Solferino.

Norditalien dar huvudstriden stod. Han ville Hkt miss Nigh-

tingale bli en barmhartig Samaritan, och blev det oeksS.

i hogsta grad.

Dunant kom strax fore den blodiga slaktningen vid Sol-

ferino, som pi den tiden ansfigs vara den fasansfullaste i

historiens annaler. Den italienaka haren leddes av kung

Victor Emanuel av Sardinien, den franska av kejsar Na-

poleon III och den osterrikiska av kejsar Franz Joseph.

Omkring 300 000 man kampade med oerhord tapperhet mid-

sommardagen i den rysligaste varme. An tycktes den ena,

an den andra sidan bli den segrande. Ingendera ville vika.

Framemot kyallen utbrot ett fGrfarligt ovader. Kanonernaa

d&n overroatades av Sskskrallarna. Efter femton timmars

drabbning, dk armeerna slutligen slagits som blodtorstiga vild-

djur, nodgades oaterrikarna, faatan overlagsna i antal, draga

sig tillbaka i vild flykt efter det hardaste motstand. De allie-

rade voro overlagsna i strategies Pa denna sida verkade

ocksa entusiasmen for Italiens befrielse fr&n det o'ater-

rikiaka oket. Fosterlandskarleken eldade harens stridsvilja

och formaga att halla ut till det yttersta for att till varje

pris fflrdriva osterrikarna.
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Segern blev alltsa Italiens — . Men vilken dyrkopt seger

Solen gick ned over ett slagfalt fullkomligt oversallat av

mer an 40 000 dodade och sarade
1

, liggande huller om buller

med sarade och doda hastar.

Den myeket ringa militariska sjukvardsbjalp som fanns

att tillga var absolut otillracklig. De friska soldaterna voro

utmattade av striden liksom av en fortarande hunger oeh

torst och formadde ingenting gora till sina kamraters hjalp.

I tre dagar lago massor av sarade och doende eller doda

manniakor och djur pa faltet under en glodande sol och i

rykande dammoln. Och det tog atta dagar innan alia sarade

som da. annu voro vid liv voro upptagna fran sitt fasans-

fulla lage.

Med nastan overmansklig anstrangning arbetade Henry

Dunant till mer an valkommen hjalp for de arma, outrSttligt

stravande lakarna. Han organiserade en hjalptrupp av byns

invanare, mest kvinnor, och lyckades med ivriga boner,

locka till sig aven nagra turister och tidningsman till hjalp.

Somliga av dessa uthardade inte att se elandet utan maste

bege sig darifran.

De lombardiska bondkvinnorna, som forst blevo forvanade

over att se Dunant behandla fiendens sarade med samma
omhet som de allierades, blevo gripna av hans mannisko-

karlek och foljde hans exempel. Nar deras mindre kansliga

man forebradde dem detta, bredde en bondkvinna ut armarna

over de sjuka och sade: »Tutti fratelli* — Alia S.ro broder.

Sa helt hade hon och de ovriga bjalparinnorna besjalats av

Dunants anda.

Dessa tva ord gavo det ratta anslaget och hade kraftig

verkan varhelst de sedermera spredos. Dunant sjalv anvande

dem standigt som motto for varden av sarade i fait. »Heder

at Castigliones medlidsamma kvinnor och unga flickors,

skriver han.

1 Aven en avensk officer, sedermera generalranjoren John IAllie-

hobh, sarades i striden i fransk tjiinst.
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Det var ett oerhort arbete att med sa otillrackliga trans-

portmedel forsla de sarade in till narmaste byar sa fort

man hann. Mangas liv hade kunnat raddas om det varit

Chiesa Maggiore, Castiglionc.

mojligt att utfora denna transport hastigare. Alia hus i

Castiglione forvandlades till laaarett oeh kyrkornas harda

stengolv fylldes med ajuka av manga nationer. De lades

hSgtals pa utbredd halm sa tatt intill varandra att de som
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eljest hade fcraft att alls rora sig knappt hade plats att vanda

sig. Valven i domkyrkan »Chiesa Maggiore» genljodo av

svordomar, hadelser och skrik som inga ord forma beskriva,

sager Dunant. Ulanfor kyrkan breddes ocksa ut halm till

baddar pa gatan.

Hit buro kvinnorna friskt vatten, varmed de sjuka laskades.

De gavo ocksa vanlig' uppmuntran at de sarade, varigenom

deras livsmod atervaknade.

Dunant vandrade som en Ijusets angel emellan de sjuka.

De kallade bonom »den vite mannen». Han gick namligen

i vita klader pa grund av hettan. Deras ogon foljde honom

var han gick fram, trostande och lindrande kvalen sa langt

det stod i hans formaga. Pa lasaretten hojdes gladjerop nar

han kom.

Under dessa upplevelser foddes hos Dunant tanken pa

en frivillig bjalpkar for sjukvard i fait. Naturligtvis var da

under dylika omstandigheter ingen tid att utforma en sadan

tanke. Men han sager sjalv att dar vacktes likasa den

forsta om ock oklara tanken pa nodvandigheten och mojlig-

heten att fa de sSrade och deras virdare forklarade neutrala.

Och han fOresatte sig att inte ge sig nagon ro forran folken

hade kommit overens om vissa bestammelser rorande sarade

krigares beskydd och vard.

Tre ar darefter, hosten 1862, utgav Henry Dunant den nu

varldsbekanta boken >Un souvenir de Solferino* — Ett

minne fran Solferino. Han gjorde det fastan hans narmaste

forst betraktade hans ideer som rena utopier och betvivlade

deras utforbarhet.

Boken verkade som man vet en fullkomlig revolution i

tankesatten och i behandlingen av krigssarade Over hela vida

varlden. FOrfattaren lyckades namligen att genom sin over-

tygande kraft och hela sitt varma och medlidsamma hjartas

kansla vacka och beveka sin samtid till storre barmhartighet

mot sarade i fait. Aldrig har val en bok av sa allvarlig art
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s& hastigt blivit sa uppmarksammad och sa val emottagen

i alia lander aom denna.

Dunant hade kant sig kallad av forsynen och driven av en

hogre makt att forkunna vad han erfarit och att framlagga

sina tankar och forslag om bildandet av en internationell

organisation med underavdelningar i alia lander under

regeringarnas beskydd och krigsbefalets ledning. Forfattaren

hade akrivit sin bok i en sa djup och helig sinnesstamning

att den v&ckte genklang hos varje kanslig manniska. Han

kande aven en dunkel aning om vad hans gaming med

tiden skulle komma att betyda.

For att uppna. andamalet med boken, namligen att visa

hur ilia sorjt det var for dem som vaga livet for silt foster-

land och for att rycka upp regeringarna och folken till

verksam bjalp, ansag Dunant oundvikligt att ge en sannings-

enlig skildring av forhallandena sadana de voro vid Solferino-

slaget. Hans onskan var oeksa att inge sina medmanniskor

den avsky for krig som det forljanar och som genomtrangt

honom sjalv. Han beskriver darfor slagfaltet dagen efter

striden i hela dess vederstygglighet, men andock i relativt

milda ordalag.

Det sags att det finns inte en ohyggligare syn an ett slag-

falt och alt Napoleon I, nar han sag slagmarken vid Eylau

oversallad av lik, skall ha sagt att ett sadant skadespel som

detta vore agnat att ingiva furstarna fredskarlek.

Nar arhundradets storsta krigare och erovrare kunde tanka

en sadan tanke, sa forstar man vad en fredens man och

manniskovan som Dunant skulle erfara vid en dylik syn.

Dunant beror ej i Un souvenir de Solferino tanken pa

krigets avskaffande, hur djupt han an sjalv var upptagen av

den. Han ins&g att hartill var tiden inte mogen. Men

han menade att forsta steget mot det stora malet var att

g5ra kriget atminstone nagot mindre omiinskligt. Ofta ater-

kommer ban i sina skrifter till fredstanken och dess framjande.

Vi aterge har i sammantrangt utdrag en ringa del av be-
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skrivningen fran Solferino i samma tro som Dunant att den

osminkade sanningen om kriget bor kunna vacka och starka

en aktiv fredsvilja. Han sager: »Att helt enkelt framstalla

krigets forodelser och fasor, det ar att indirekt predika fred.»

»Det 3r avskyn for krig som har drivit fram mig i mitt

arbete», skriver Dunant senare. Och man marker denna

avsky i foljande skildring.

Rovfaglar kretsa och skria och hacka levande och doda

som lSgo sa overholjda av flugor och maskar att deras

ansikten voro svarta. Jammer och hjartskarande sknk boras

fran alia hall. Alia forsmakta av torst och ropa pa vatten.

Men intet drickbart vatten kunde raekas dem. Kallorna

bevakades av vakter med dragna sablar. De, som kommo
at, sorplade i sig blodblandat polvatten.

Ingen tid fanns heller att uppehalla sig med sadant, nar

det gallde for ett fatal hjalpare att forbinda och frakta sa

manga tusental som mojligt sa hastigt som mojligt innan

de forblott eller fatt brand i sina sar. Manga sarade bado

bevekande de hjalpande att av barmhartighet ge dem nade-

stoten for att fa ett slut pa sitt elande.

Tjuvar och rovare strbko omkring och plundrade levande

och doda. De sleto av dem deras klader och togo vad annat

de kommo over. Gratande kvinnor irrade hit och dit sokande

sina kara.

Det bradskade med att fa de snabbt forruttnande doda

nedmyllade i jorden. I villervallan och farten blev mer an

en levande begraven. Situationen var med ett ord i alia

avseenden hopplos.

Pa grund av trangseln pa slagfaltet blevo manga overkorda

och stympade av artillerivagnar eller av flyende hastar,

vilda av skramsel. Det utkampades under dessa dagar sa

grasliga scener och lidanden att ingen fantasi racker till att

bilda en fbrestallning darom.

En hog fransk militar som hade deltagit i striden intygade

efter att ha last Dunants bok att skildringen, hur ohygglig
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den an var, dock var langt mildare an verkligheten hade

varit. General Trochu fbrklarade boken vara exakt, fri fran all

overdrift. Oeh dock ar varje rad skalvande av krigets fasa.

Minnet av vad Dunant hade sett oeh upplevat vid Solfe-

rino hade blivit for honom som ett enda manande oeh

ihallande smartans jammerskri som ideligen ljod i bans bra

oeh inte kunde lamna honom varken natt eller dag. Han

hade med egna ogon sett hur trostloBt otillracklig den mili-

tara sjukvardsberedskapen var i ett krig oeh utropar: »Hade

vi haft frivilliga, ovade oeh av krigsbefalet erkanda sjuk-

barare oeh sjukvardare, hur mycket gott hade inte dessa

kunnat gora . . . hur manga manniskoliv hade de inte kun-

nat radda undan dodenl*

De svarast sarade hade lakarna gatt forbi oeh sagt till

varandra att det var ingenting att gora at dem. De lamnades

liggande utan all vard, vilket var helt naturligt med en sa-

dan oerhord mangd sarade. Man kunde inte offra en dyrbar

tid pa andra an dem som ingavo basta hoppet om att kunna

raddas. Det var ett hart ode for de svarast skadade som

dock hade slagits som lejon for sitt fosterland. En av de

overgivna sade till Dunant: »Hade man givit mig vard i tid

sa hade jag fatt leva, nu maste jag db». Innan kvallen var

han dod.

En ung man, sina foraldrars enda son, bad Dunant att

skriva till hans far oeh be honom trosta bans mor. Dylika

rorande episoder anforas i mangd. Manga dogo rentav en-

dast av hunger oeh torst. Amputationer utan bedovning horde

till ordningen for dagen bade av brist pa bedovningsmedel

oeh tid att utfora bedovningen.
1

Fyra dagar efter slaget vid Solferino begav Dunant sig till

Borghetto dar general Mac Mahon befann sig med sin

arme. For honom utvecklade han den bedrbvliga situationen

oeh bad att fa anvanda de hos fransmannen fangna osterrikiska

1 Eter- ocli kloroformbedcivning hade redan i slutet av 1840-talet

nthredd anviindning vid kirurgiska operationer.
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lakarna. Framstallningen mottogs med stor valvilja, men Du-

nant tillraddes att vanda sig direkt till kejsar Napoleon III.

Genast reste Dunant till Cavriana dar kejsaren uppeholl sig,

och blev vanligt emottagen. Fran det ogonblicket fattade

kejaaren starkt intresse for Dunant och hans ideer, vilka han

sedan standigt gynnade. Detta fick stor betydelse emedan

kejsar Napoleon III var den tidens maktigaste man.

Dunants begaran motte ingen motsagelse.

Inora ett par dagar utfardade kejsaren ett pabud till armen

att alia Ssterrikiska lakare och sjukvardare som blivit till—

fangatagna skulle frigivas. De som givit hjalp at sarade vid

Solferino skulle aven vara de forsta som fingo atervanda till

Osterrike. Han beviljade oeksa neutralitet at dem av landeta

invanare som gavo hjalp at de sarade.

Dunant overtalade nu rika och fornama damer att agna

sig at sjukvard och att upplata sina hem for de sarade. Han

tillskrev aven greoinnan de Gasparin och bonfoll henne

att som hon gjort under Krimkriget insamla tobak och sanda

till lindring for de sarade. Hans boner horsammades, men

han fick vanta lange pa grund av den langsamma post-

gangen.

Grevinnan de Gasparin bildade, jarate en rik patricier

M. Adrien Naville, strax en kommitte i Geneve. Hon for-

sag aven pressen i Frankrike och Schweiz med tandande

meddelanden, utdrag ur Dunants brev m. m. — Fran Geneve

kom sedan en oerhort stor sandning sjukvardsartiklar att for-

delas mellan sjukhusen. — Den vordnadsvarda grevinnan Verri

i Milano blev ordforande i Milanos hjalpkommitte for sarade.

I hennes salong mottes for saken intresserade personer jamte

damer som pa det mest uppoffrande satt i manadtal skotte

de sarade.

I denna salong framkastade Dunant for fSrsta gangen sin

tanke pa ett for alia harar gemensamt igenkanningstecken

buret av alia som hjalpte sarade samt samma flagga f6r

ambulanser, faltlasarett och andra sjukvardsplatser, sa att
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de sjuka skulle slippa den panik de erfarit vid Solferino att

bli beskjutna utan mojlighet att kunna forsvara sig.

Damerna omfattade genast tanken med optimism medan

de narvarande herrarna forklarade tanken outforbar och

omojlig. Dunant sager att deasa kvinnors sympati ingav ho-

nom styrka och tillforsikt.

Napoleon III, kejsare av Franlu-ike.

Boken om Solferino oversattes till alia europeiska sprak

och utgicki den ena upplagan efter den andra. Framstaende

forfattare i flera lander vilka blevo djupt gripna av innehallet

gjorde sitt basta att gora boken kand och spridd. I England

skrev Charles Dickens fyra artiklar om den i sin revy »A11

the year round* och i Frankrike och Tyskland anmaldes

den av universitetsprofessorer. Victor Hugo skrev till Dunant

2. — Verdandis smdskriftcr. 325.
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dagen efter att ha last boken att den tjanat friheten och

manskligheten. I Journal des Goncourt 8 juni 1863 sages att

man slutar denna bok med forbannelse over krig.

Nastan alia regenter och furstar i Europa uttryekte sina

8ympatier for Dunant och hans ide och overhopade honom

med ordensutmarkelser. Bland de allra forsta som livligt upp-

skattade och uppmuntrade Dunant att fortsatta voro stor-

furstinnan Helena Paulowna ao Ryssland och prinsessan

Charlotte av Wiirtemberg . Bada hade genast forstatt att Du-

nants stravanden hade langt storre rackvidd an blott att fa

frivillig vard av sarade krigare till stand.

Men allt delta, hur gladjande det an var for Dunant, var

dock inte nog for att till fullo fora fram saken. Den hade

kanske, atminstone for en lang tid framat, stannat, om inte

d&dkraftiga man i Dunants fadernestad med stor varme

hade tagit sig an den.

III. Genevekommissionen.

"Den evigt fruktbiiraiide, evigt yiil-

signade Eiida Korstankwi som upp-

, spirade pil Holferinos slagfalt for att

gbra sin rund genom viirlden bildar

den storsta motsats till krigstanken."

Biskopen av Angers.

Geneves Allmannyttiga Sallskap, som det hette, tillsatte

en kommission f5r att underaoka hur man skulle kunna

realisera Dunants uppmaning att i fredstid bilda frivilliga

foreningar i alia lander till hjalp for sarade i fait. I kom-

missionen insattes fern personer, det Allmannyttiga Sallskapets

ordforande, statsradet Gustave Moynler, vilken sedermera

blev en av Henry Dunants allra ivrigaste och basta hjalpare

i arbetet med att fa till stand Boda Korset, utaSgs till

president; Dunant sjalv, som blev sekreterare, var den yngste

bland dem alia. Vidare utsags den ylterst v8rdefulle och
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inflytelserike befalhavaren over schweiziska armen den

76-arige allmant vordade general G. IT. Dufour som var

val bekant med ett krigs hela elande samt tva lakare,

doktorerna Louis Appia 1 och Theodore Maunoir, vilka voro

sakkunniga, d:r Appia sa myeket mer som han hade varit

med i det italienska kriget oeh var fullt inne i allt som

rorde den militara sjukvarden oeh bristerna dari.

Moynier blev framdeles ordforande i Roda Korsets central-

kommitte i Geneve, den sammanbindande lanken mellan

samtliga landers Roda Korsavdelningar. En battre samman-

attning av kommissionen hade Dunant aldrig kunnat onska

sig.

Kommissionen beslot genast vid sitt forsta sammantrade

17 februari 1863 att framlagga en skrift for en i September

tillamnad valgorenhetskongress i Berlin, vilken Dunant fick

i uppdrag att forfatta. Den skulle innehalla en begaran att

kongressen genom sitt inflytande ville understedja bildandet

av foreningar till bjalp for sarade i krig i alia Europas

lander oeh genom sina medlemmar gora respektive regeringar

fortrogna med forslaget. Ett klarlaggande skulle goras av

sjalva grundtanken oeh av vad som redan nu kunde foretagas

i alia lander utan inblandning i varje lands frihet att valja

formen for sin forenings konstituerande. Dock sades att

alia bjalpforeningar skulle sta. under sitt lands krigsminister.

Sadana foreningar skulle bildas overallt for att samtidigt,

i handelse av krig kunna trada i verksamhet. Foreningarna

skulle inte ersatta intendentur
2

och militarsjukvard utan

stalla sig till deras forfogande. Avensa onskades nagot igen-

kanningstecken, en uniform eller en binda om armen.

Dunant framkastade tanken pa att foreningarnas uppgift

borde utstrSckas aven till hjalp i sjokrig oeh inbordeskrig.

Men de ovriga ansago att man gjorde klokast i att begransa

sig till sarade i fait. Dunant ville aven papeka att det inte

1 D:r Appia var fodd piemontesare men bosatt i Geneve.
s Den militara sjukvarden lydde da under intendentnren.
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blott gallde att fa frivillig sjukvardshjalp, utan aven bSttre

transportmedel m. m.

Dunant framholl att dessa foreningar maste vara perma-

nenta och aven utova verksamhet i fred. Man enade sig

ocksa om att en kraftig agitation maste bedrivas, emedan

det alltid afgar en visa tid innan en ide hinner genomtr&nga

ma8sorna.

Dunant erbjiid sig genast att pa egen bekostnad skota

agitationen i flera lander och bOrjade en livlig publieistisk

verksamhet. Sjalv gav han 50 000 francs till tryckkostnader

och avlonade tva sekreterare.

For att forbereda saken fordrades att muntligen komm'a

till tals med personer i inflytelserik stallning. Dunant borjade

darfor resa omkring i stora delar av Europa for att traffa

regenter och andra maktinnehavare.

Den beramade valgSrenhetskongressen blev emellertid in-

stalld, men ffir att inte ffirsumma nagot som kunde fora

honom narmare malet beslot Dunant att soka fa frambara den

viktiga angelagenheten for en statistisk kongress i Berlin i

September. Till detta steg hade oversattaren av hans bok,

den hollandske kungens livmedikus, stabslakaren d:r Basting,

uppmanat honom. D:r Basting hade fatt sig Dunants bok

tillsand av en dam i Geneve och blivit entusiastisk for den.

Daremot sande den hollandske krigsministern en halaning

till d:r Basting att han inte skulle befatta sig med den

dar saken som bara var en utopi, en varldsforbattringsplan

som kommer att misslyckas.

D:r Basting och Dunant ffiljdes at till Berlin.

Ordforanden pa kongressen ville forst inte tillita Dunant

att framstalla sitt arende emedan han inte ansag det ha

med en statistisk kongress att gora. Men nar d:r Basting,

fyndigt nog, forklarade att Dunants forslag var ett medel

att minska krigsoffrens antal, sa erkandes Dunants sak som

en statistisk fraga, vars dryftande blev tillaten.

Av brev fran d:r Bastings fru till Dunant nigra ar senare,
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flnner man vilket intensivt arbete dessa bada man nedlade

pa saken vid kongressen och med vilken brinnande entusiasm

de verkade for den. Hon skriver bland annat: »Jag ser

annu gladjetararna i hans (Bastings) ogon nar han kom

hem fran kongressen. Jag beundrar annu den iver med vilken

ni arbetade om natten for att fa cirkularet tryckt sa att

de avresande delegerade skulle hinna fa det med sig.»

Dunant forelade kongressen Genevekommissionens djarva

beslut att inbjuda ett flertal regeringar jamte hogtuppsatta

oeh inflytelserika personer till en internationell konferens i

Geneve i oktober, i hopp att regeringarna inte skulle kunna

vagra sin tillslutning nar det gallde att fa en sa viktig fraga

lost. Kongressen diskuterade och upptog hela saken mycket

gynnsamt.

I inbjudningen, som var forfattad av Dunant, framstalldes

tanken pa att nationerna i fredstid skulle se till att fa hjalp-

foreningar stiftade for att utbilda frivilliga sjukbarare och

sjukvardare for sjuka och sarade i fait. Dessa foreningar

skulle sta i forbindelse med sin regering. Avensa uttalades

som onskligt att alia dylika frivilliga hjalpare skulle bara

en uniform, gemensam for alia lander med ett gemensamt

igenkanningstecken. De skulle aven vara okrankbara och

forklaras neutrala samt atnjuta krigsbefalets skydd.

Dunant vagade enligt betydande statsmans rad annu inte

utstracka neutralitetstanken till de sarade. Man borde inte

komma med for mycket pa en gang, hette det. Detta bleve

en senare fraga som smaningom nog skulle falla av sig sjalv.

Dunant hade redan tillforsakrat sig konungens och drott-

ningens av Preussen
1

intresse for saken. Drottningen var

vida beromd for sin hangivna insats i alia filantropiska

foretag. Dunant kallar henne »Tysklands forsta internationella

Samaritan*. Hon berattade for Dunant att nar hon last hans

bok blev hon sa rord att hon genast meddelade kungen det.

Nar han hade last boken och aterlamnade den sade han:

1 Senare Tvsklanda kejsare Wilhelm I ooh kejsarimia Augusta.
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»Vi maste fa denna sak att Iyckas.» Han gjorde sedan ocksa

allt for att forverkliga dessa sina ord.

Dunant hade statt i korrespondens och livlig forbindelse

med deras son, kronprins Friedrich 1 som omfattade Dunanta

id6er med fullaste forstaelse och verksam iver for deras

framatskridande och realiserande.

Den preussiske krigsministern van Roon var den forste

krigsminister som gillade Dunants tanke, speciellt neutralitets-

tanken. For den var han »eld och Iagor* meddelade hans

adjutant till Dunants stora gladje. Forut hade ban liksom

alia andra krigsministrar varit Dunants motstandare innan

han hade satt sig in i saken.

Genom spanska, ryska, bayerska och sachsiska kongress-

medlemmar som Dunant hade traffat pa en middag under

den statistiska kongressen och dar fatt tillfalle att intressera,

lick han sin sak framford till dessa landers b'verhuvud,

vilka darigenom blevo forberedda pi den kommande in-

bjudningen. De sande sedan antingen officiella representanter

eller privata ombud till konferensen. De namnda herrarna blevo

sarskilt intresserade av neutralitetstanken och den likformiga

lasarettsflaggan.

Detta personliga sammantraffande mellan Dunant och flera

bland kongressens medlemmar fick en ganska stor betydelse

sarskilt i Ryssland dar Dunants tanke slog an pa hogsta ort.

Vid kongressen i Berlin narvoro bland andra d:r Fredrik

Teodor Berg fran Sverge, chef f6r statistiska centralbyran

i Stockholm samt fran Norge generallakaren Heiberg och

chefen for medicinalvasendet i Oslo, T. Kjerulf, vilka

lovade verka for saken hos svenska och norska regeringarna.

Sverge och Norge lato sig sedan aven forelradas vid

oktoberkonferensen i Geneve.

Hertigen ac Ostergotland, senare konung Oskar II, for-

stod genast att hogt uppskatta Dunants idcer. Tva ar darefter

1 Senare tysk kejsare.
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var han ordfSrande vid det forsfa sammantradet av den

svenska bjalpforeningen och betygade vid detta tillfalle sin

hogaktning for Dunant,

Oscar, hertig av Ostergotland.

Fran Berlin begav sig Dunant till Dresden, dar han fick

audiens hos den arevordige gamle kung Johann ao Sachsen,

vilken lovade gora allt som stod i hans makt. Han sade att
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sakert skulle det folk aom inte ville ta del i detta mannisko-

vanliga verk bli bannlyst av Europas offentliga mening.

Som kung Johann — nestorn bland kungarna — atnjot

ett myeket hogt anseende vid alia hov och inom alia rege-

ringar, hade hans ord stor betydelse for sakens framgang

pa andra hall. De verkade aom »en sannskyldig talismans,

sager Dunant.

Dunant skyndade darfor att i massor av privatbrev till

skilda lander meddela kung Johanna uttalande, vilket overallt

hade kraftig verkan.

Kung Maximilian av Bar/em var ense med Dunant, men

hans krigsminister var ganska barsk oeh menade att pa en

inbjudan av en eller flera privatpersoner kunde inte Bayern

sanda en representant till en konferens. Dunant lat sig dock

inte avspisa ufan gav sig inte forran han hade overtygat

excellensen och fatt hans lofte om en representant fran

Bayern. Sa fortsattes farden till ovriga huvudstader i Mellan-

europa. Overallt behovdes och utfivades den personliga

bearbetningen.

Dunant var angelagen om att fortast mojligt soka ercivra

Paris for att dar bilda ett centrum. Han kallar Paris »La

Ville Lumiere» darifran de nya ideerna utstrala over varlden.

Praktisk som denne idealist var, insag han fordelen av att

fa ett sakert fotfaste i denna huvudstad.

Hans anstrangningar underlattades av att han tillhorde

ett neutralt land. Darigenom undgick han att bli misstankt.

Men icke desto mindre ronte han ofta stort motstand, manga

misstydanden oeh till och med ovilja, fiendskap, hat och

avund trots att pressen med nagra fa men farliga undantag

och hela den litterara varlden lyckligtvis genast stallde sig

pa hans sida med forvanande enighet.

Tidningarna gjorde langa utdrag ur hans bok for att vaeka

lasekretsens uppmarksamhet och uttalade sig med idel lovord

om bokens innehall. Journal des Debats skrev att var och

en som hade last den boken, med sakerhet skulle vilja in-
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trada i en hjalpforening sadan som den av Dunant fore-

slagna.

Det farligaste motstandet kom fran krigsministern, mar-

skalken greve Randon. Han yttrade: »Vad behover de har

civila blanda sig i saker som inte angar dem?» Han ansag

att boken, som var skriven av en framling, var riktad mot

Frankrike och var en forolampning mot dess arme.

Detta bedrovade Dunant djupt som visste vilken samvets-

grann omsorg han hade nedlagt pa alt vara fullt opartisk.

Han hade pavisat bristerna i samtliga armcer ulan avseende

pa nationalitet, sa rattvist han formatt. Han alskade Frank-

rike och hade den storsta aktning for dess arme.

Emellertid gav greve Randon framdeles sitt fulla erkan-

nande at Dunants verk oeh antog till och med hederspresi-

denttiteln i hjalpforeningen for sarade militarer. Marskalk

Randons maka hade daremot allt ifran borjan faltat varmt

intresse for saken oeh gagnat den.

Generalstabschefen var oeksa en ilsken motstandare oeh

vagrade att stalla sig som beskyddare av hjalpforeningen.

Han ville inte veta av nagon barmhartighet mot fiender. Han

beklagade att den tid var forbi da man brande stader, dodade

sarade o. s. v.

Den katolska Parissociefeten visade forst en visa misstro,

men overgick snart till ett hangivet samarbete med Dunant

nar det blev klart adagalagt att han, faslan sjalv protestanf,

inte faste sig vid manniskors olika trosbekannelse.

Kardinal Langemieux ultalade om Dunant att han var

»en stor mSnsklighetens valgorare som i ett beundransvart

verk har efterlamnat ett namn som Var Herre skall ara

redan bar nere».

Genom general Dufour som hade varit kejsar Napoleons

larare vid militarskolan i Thun var kejsaren v&l underrattad

om allt som rorde Dunants ideer. Oberoende av sin krigs-

minister med flera omgivandes skarpa ogillande lovade kej-

saren att Frankrike skulle bli representerat pa konferensen
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i Geneve av den for saken varmt inlresserade generalinten-

denten, stataradet Darricau. Kejsaren gav aven sitt stod at

den av Dunant forberedda bjalpkommilten i Paris.

Pa kejsaren8 befallning intradde flera generaler i hjalpfor-

eningen. Manga bland landets framsla foljde da exemplet.

Sjalve marskalk Mac Mahon blev senare ordforande och dar-

med vanns massor av anhangare. Han yttrade av bjartlig

overtygelse nar Roda Korsforeningen var bildad att det hor-

de inte finnas en familj i Frankrike som inte inskrev sitt

namn i Roda Korsets gyllene bok.

Dunant lovordar Napoleon III i detta sammanhang och

sager att under den slutna och kanslolosa ytan gomdes adla

sidor och en stark ansvarskansla. Han beklagar att kejsaren

inte blev battre forstadd och understodd. Han hade annars

kunnat genomfora mycket fredligt och socialt gott, ja Dunant

menar till och med att han kanske hade kunnat forhindra

det odesdigra kriget 1870.

Dunant berattar i sina Minnen att den store tankaren

Ernest Renan sade till honom: »Ni har skapat arhundradets

storsta verk. Europa kommer kanske att behova det alltfor val.»

I Paris' 8alonger slog Dunant manget slag for sin sak och

vann goda bundsforvanler i framstaende peraoner. Som all-

tid framhaller han kvinnornas verksamma hjalp.

Man har pa senare lider klandrat Dunant for att han

sokte sitt stod hos sa manga monarker och hoga personer

och dari velat se ett drag av fafanga. Detta ar dock ganska

obefogat. Utan dessas intresse hade han inte kunnat lyckas

sa som han gjorde, ty pa den tiden var de hogtuppsattas

exempel av allra storsta betydelse ffir de fiesta manniskor.

Dunant hade med sin absolut flardfria natur blott ett i sikte

namligen att pa sakraste och snabbaste vag fa sin mannisko-

vanliga plan verkstalld.

Dunants formaga att vinna och samla personer ur de mest

skilda samhalls- och aaiktagrupper belyses genom foljande han-

delaer som han omtalar.
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Herr Augustin Cochin, som varit prefekt i Paris och var

Strang katolik och monarkiat, skrev till Dunant och foreslog

honom att inbjuda herr Elisee Reclus att vara med om att

stifta hjalpforeningen fastan denne var en radikal och kato-

likfientlig republikan. Nar Dunant foljde detta rad, gav den

larde mannen det forvanande svaret: >Vad skulle mina van-

ner saga om de funno mitt namn bland alia dessa bonapar-

tister och legitimister, hertigar och markiser?»

Hartill invSnde Dunant att manniskokarlek och valgoren-

het inte borde goras beroende av partier och kotterier.

Slutet blev att Reclus' namn stod med bland de forsta

stiftarna av Foreningen for bjalp at sarade militarer som

bildades 1865. Denna forening utovade en storartad hjalp-

verksamhet under kommunena dagar i Paris 1871. Samme
herr Cochin var aven bebjalplig med att tillskriva pavens

krigsminister, varefter det pavliga hovet blev gynnsamt stamt.

Ministern skrev till Dunant: »Ni maate fortsatta som ni

borjat och mer och mer gora er till slagfaltena goda Sama-

ritan . . . Jag lyckonakar er till det beundransvarda resultatet

som jag knappast trott mojligt. Jag tackar er som manniska

och som kristen for er okuvliga ihardighet.»

En annan gang var Dunant inbjuden till den beromde

biskopen av Orleans, Dupanloup, vilken presenterade honom

f6r sina gaster med fbljande ord: >HSr ser ni en protestant

for vilken jag gor ivrig propaganda.* Han uttalade aven en

forhoppning att de narvarande ville ge Dunant sitt stod.

Sjalv talade han offentligt for saken infor en forsamling av

4 000 ahorare och utsande sedan sitt foredrag i tryck pa

flera sprak.

Dunant uppsokte ocksa den store predikanten Pater Hya-

cinthe i ett litet kloster och bad honom tala om saken i

kyrkan Notre Dame i Paris. Och hans anhallan beviljades.

Aven biskopen av Angers var nitisk i detla »korstag mot

krigets lidanden* liksom mot kriget sjalvt. Han yttrade till

Dunant: »Om det ges en institution som kan forhindra att
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krig alltfor ofta aterkommer sa ar helt sakert detta ert

verk. . . Den evigt fruktbarande, evigt valsignade Roda Kors-

tanken som uppspirade pa Solferinos slagfalt for att gora

sin rund genom varlden bildar den storsta motsats till krigs-

tanken. Vem vet om ej ni genom att gora folken uppmark-

samma pa de beklagansvarda foljderna av de fruktansvarda

krigakatastroferna kan avskracka dem som frestas att pita

sig det forskrackliga ansvaret infor Gud och manniskor. Ni

astadkommer stromningar som man forr eller senare maste

ge efter for. Ni oppnar vagen for alia dem som ga in for

de sma och svaga*.

Dunant sager om detta biskopens uttalande: »Vilken till-

fredsstallelse erfar man inte nar man blir sa viil forstadd!

Hur trostad blir man inte for alia orattfardigheter, falska ut-

laggningar och illvilligt nedsvartande.»

Det fanns nog aldrig en enda mojlighet att sprida kannedom

om den barmhartiga tanken som forsummades av den pa-

passlige och outtrottlige Dunant. Hans aktivitet kande inga

granser. Sa vande han sig i borjan av 1864 till den persiske

ambassadoren i Paris och bad honom framlagga fragan for

sin herre, den mohammedanske schahen om att sanda en

representant till den diplomatiska kongressen i Geneve.

Den orientaliske diplomaten svarade litet ironiskt att han

trodde att hans suveran annu hellre skulle se att man bad

honom underteckna ett fordrag vari Europas furstar forbundo

sig att aldrig mer fora krig.

Dunant var ense med honom att detta nog vore battre,

men han ansag sakraste vagen dit vara att inge folken av-

sky for krig.

Emellertid nojde sig inte Dunant med att Persien skulle

forhalla sig passivt utan uppvaktade achahen personligen da

denne 1873 var pa besok i London. Och Dunant lyckades

verkligen att fa hans lofte om anslutning till Genevekonven-

tionen.

Aven ambassadorerna fran Brasilien och Japan besoktes
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med onskat resultat. Speciellt var den snabbt receptive

japanen genast med pa saken. De korn Dunant sadde buro

sedan riklig skord.

Henry Dunant 18G4.

Ferdinand Lesseps, Suezkanalens skapare, som sjalv hade

de storsta svarigheter att fa sina planer genomforda, yttrade

till Dunant att han hade varit honom ett uppmuntrande
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exempel i uthallighet och att han hoppades att snart fa be-

vittna den fullstandiga triumfen for Dunants verk.

I det hela hade Dunant stor nytta och gladje av pressen

i manga lander. Den hollandska, och senare en stor del av

Londonpressen, visade ett forvanande enhalligt gillande av

Dunants ide. Men i London hordes dock starka missljud i

nagra betydande tidningar.

IV, Den forsta internationella konferensen i

Geneve 1863.

Roda Korsets grundlaggande,

"Endast fran hjartat kunna de verk-

ligen verksamma v'algorenhetsverken

framspringa."
Henry Dunant.

Tack vare Dunants outtrottliga energi att uppsoka och

tillBkriva regeringar och personer i en mangd stater blev

den av Genevekommissionen inbjudna konferensen bes6kt av

delegerade fran 14 europeiska lander daribland alia stor-

makterna.

»Detta ar>, skrev Gazette de Neuchatel, sdet forsta fall

1 varldshiBtorien da en priyat mans adla ide far till foljd en

kongress av alia civiliserade makter.»

Sverge representerades av medicinalradet d:r Seen Erik

Skoldberg och stabsoverlakaren d:r Edling. Den norske

stabsoverlakaren Heiberg blev av sjukdom forhindrad att in-

finna sig.

Kvallen fore konferensens oppnande kommo samtliga kon-

ferensens medlemmar, vilka alia voro hogt uppsatta man, pi

officiell uppvaktning till den enkle unge Geneveborgaren

Henry Dunant. Detta var ett uttryck for en aktning och be-

undran som maste kallas enastaende, da det gallde en person

utan all officiell stallning.



DEN FORSTA INTERNATIONEIXA KONFERENSEN I GENEVE 31

Den 26 oktober 1863 oppnades den varldshistoriska kon-

ferensen i Geneve av presidenten, general Dufour som i sitt

tal yttrade att skulle foretaget att vilja mildra krigets fruk-

tansvarda foljder visa sig overstiga deras krafter sa Cnge man

boja sig, men forsoket maste goras. Under alia omstandig-

heter hade man dock i sa fall gjort ett utsade i framtidens

aker for kommande skord.

Harefter redogjorde herr Moynier for Dunants av kommia-

sionen upptagna plan och de invandningar som gjorts mot

den. Man hade bland annat forebratt initiativtagarna att de blott

sokt gora kriget mindre mordiskt i stallet for att rycka upp

det onda med roten och arbeta pa varldsfred.

Denna anmarkning bemottes med, att de alia minst lika

mycket som nagon annan onskade, att manniskorna skulle

losgora sig fran denna kvarleva fran barbariska tider som

de arvt fran sina forfader. »F6rr eller senare skall det m&let

nas», sade han, »men enligt var overtygelse far man annu

lange rakna med manskliga lidelser.

»

Han ansag att de gjorde bast i att avsloja ett krigs

fasansfulla verklighet, vilken statsklokheten ofta hemlighaller.

Han gendrev ocksa pastaendet att det hela blott var luftslott

och att ooverstigliga hinder skulle resa sig. Att svarigheterna

skulle bli stora, det insago initiativtagarna mer an val, men

de ansago sig ha goda grunder att inte uppge planen utan

att forst prova den.

Under debatten saknades inte de tvivelsjuka och svart-

malande invandningar som aldrig utebli nar det galler en

stor framtidside. Men de avvisades med kraft fran flera hall,

sarskilt av de tyska och hollandska delegaterna. Dunant

sjalv, som inte var nagon »estradtalare», och dessutom enligt

sin natur heist holl sig i bakgrunden, overlat at sina kamrater

i kommissionen att frambara alia hans argument.

De ry8ka delegerade voro varma anbangare, dartill in-

spirerade av storfurstinnan Helena Paulowna som redan
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under Krimkriget hade organiserat och utsant 200 frivilliga

sjukskoterskor, vilka hon sedan sammanhallit i en syster-

forening som arbetade pa ett lasarett och undervisade

unga flickor i sjukvard. Hon var entusiastisk for Dunants

plan.

Ett 6verenskommelsef6rslag i tio punkter framlades for

konferensen. Bland de beslut som enhalligt fattades var forst

och framst att i vart och ett av de representerade landerna

skulle bildas hjdlpforeningar for att organisera denfrivilliga

sjukvarden av de i krig sdrade och sjuka, och sjukvards-

personal skulle erhalla utbildning for sin tjanst i krig. Detta

beslut var saledes det forsta grundlaggandet av vad som se-

nare blev kallat Roda Korset. Beslutet fattades 29 oktober

1863, vilken dag alltsa kan kallas Roda Korsets forsta dag.

Genevekommissionen forklarades hadanefter vara internatio-

nell, och general Dufour blev dess ordforande.

Sa beslots att for samtliga regeringar uttala en onskan

att all officiell och privat sanitetspersonal samt sjukvards-

anstalter matte forklaras neutrala och att ett rott kors pa

vit botten matte antagas som igenkanningstecken for alia

armeers sanitetspersonal i form av en bindel om armen

och for ambulans ocb sjukhus m. m. en liknande

flagga.
1

Det roda korset pa vit botten var det omvanda schwei-

ziska vapnet som ar ett vitt kors pa rod botten och ansags

iinskvart som ett erkannande at Schweiz och som en pa-

minnelse att det var ifran detta land den manniskovanliga

och kristligt barmhartiga tanken hade utgatt.

Detta att det roda korset pa vit botten var det omvanda

schweizervapnet underlattade sedermera dess antagande som

internationellt marke i Japan med flera icke kristna stater.

Turkiet och Persien kunde dock av religiosa skal inte farma

1 Id^n till vit armbindel var d:r Appias. Det roda korset fiireslogs

av general Dufour.
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sig att antaga korset. Den forra tog en rod halvmane, den

senare en r5d sol.

Konferensens omedelbara foljd blev ett livligt organiserande

av Roda Korsforeningar under kompetent ledning i det ena

landet efter det andra.

Josephine, ankedrottning av Sverge.

Namnet Rbda Korset infordes smaningom i alia lander

efter utsand inbjudan av den internationella kommissionen

i Geneve att folja Hollands exempel som pa forslag av d:r

Bastings fru forst hade antagit det namnet.

I Sverge bildades 1864 under ankedrottning Josephines

3. — Verdundis smd.ikrifier. 325.
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Fru Lotten Edholm, fodd von Heijne.

Milngftrig ordfiirande i Koda Korsets damkommitte.

ledning den forsta foreningen for frivillig vard av sarade och

sjuka i fait som ar 1915 omorganiserats till en avdelning av

det svenska Roda Korset. Foreningens forsta och mangariga

nitiska ordforande var fru Lotten Edholm.
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V. Gen&vekonventionen 1864,

Den forsta internationella konvention,

"Det ges sakerligen intet verkligt

framsteg i manskligheten, intet verk
ay allm'an karlek till nastan, vars tri-

vtmf inte bar kopts ined lidanden och
bedrbyelser for en djarv och uthallig

men snart glomd banbrytare."

Henry Dunant.

Nu gallde det att fa ett bindande beslut i neutraliserings"

fragan och betraffande det internationella igenkanningstecknet.

Hartill fordrades ett folkrattsligt fordrag underteeknat pa en

internationell diplomatisk kongress av dartill befullmaktigade

offieiella regeringsombud. En sadan inbjudan kunde natur-

ligtvia inte utga fran privat hall utan maate utfardaa av na-

got lands regering.

Dunant begav sig genast ut pa resor for att undersoka

regenters och ministrars mening om en dylik kongress. Han

borjade i Paris dar kejsaren aatte honom i forbindelse med

sin utrikesminister, vilken stallde sig villig till forslaget lik-

som kejsaren var. Med ministern samradde Dunant om vilka

stater som borde inbjudas. Ministern blev forskrackt nar han

trodde meningen var att inbjuda alia tyska smastater, men

lugnades nar endast alia kungariken och storhertigdomen voro

patankta. Att Brasilien och Mexiko samt Amerikas Forenta

stater inbjodes vackte intet motstand. Daremot var ministern

sa avgjort emot att de Sydamerikanska staterna skulle med-

tagas att Dunant fogade sig i hans onskan darvidlag.

Men i ett var Dunant obeveklig namligen i fraga om plat-

sen for kongressen som ministern nodvandigt onskade forlagd

till Bern medan Dunant ville ha sin fbdelaestad Geneve,

darifran tanken hade utgatt. Och darvid blev det.

Redan i de sallskapliga sammantraffandena under den

statistiska kongressen i Berlin hade Dunant framkastat tan-
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ken pa en dylik kongress bade for kronprinsen oeh andra hoga

herrar, vilka alia voro for saken.

General Dufour oeh herr Moynier reate nu till Bern for

att hora om forbundaradet vore villigt att utfarda den onakade

inbjudningen till regeringarna. Tack vare general Dufours

inflytande viaade radet aig mycket tillmotesgaende oeh be-

traktade uppdraget 8om en ara.

Forbundsradet utsande sin inbjudan i juni 1864 till en

diplomatisk kongress i Geneve 8 augusti samma ar.

Kejsar Napoleon utsande aven ett cirkular till ovriga stater

understodjande det schweiziska federala radeta inbjudan.

Andra sande sympatiadreaser. Sexton av de tjugufem inbjudna

staterna svarade genast ja. Bland dem som infunno sig var

aven stabsofficeren, major F. N. Staaff, militarattache vid

svenska legationen i Paris.

Aven vid denna kongress oppnade general Dufour motet

oeh skotte presidentakapet. Kongressen varade i 17 dagar.

Neutraliseringsforslaget ansags nu innefatta aven de sarade,

men detta uttalades icke i konventionen.

Tanken pa att Roda Koraet skulle tjana oeksa i sjokrig

oeh omfatta landernas flottor berordes endaat i fbrbigaende

som en framtidsfraga. For denna fraga, som aven lag Dunant

varmt om hjartat, blev kejsarinnan Eugenie sarskilt livligt

intresserad. Efter mangariga ivriga bemodanden av Dunant

gjordes framdelea ett tillagg harom, pi en kongress i Haag

1899.

Den sa kallade Genecekonventionen underteeknadea av

de tolv delegerade som hade fullmakt dartill. Fran de ov-

riga staterna kom undertecknandet senare. Darmed var en

fast grund lagd till verkstallandet av Dunants ide som har

raddat orakneliga manniskoliv oeh minakat lidandet for alia

som sarats i krig.

Konventionens viktigaste punkter voro i korthet att alia

peraoner oeh foremal aom i krig tjana sarade oeh sjuka

krigare, aro okrankbara oeh skola atnjuta krigsbefalets skydd.
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Sarade och sjuka ur fiendearme vardas med samma om-

sorg som den egna harens. Neutraliteten for platsen, dar de

sarade vardas, beteeknas med en gemensam flagga, rott kors

pa vit botten och sanitetspersonal skall ha samma armbindel

ocksa med rott kors pa vit botten.

Eugenie, kejsarinna ay Frankrike.

Genevekonventionen var den forsta internationella akt i

varldshistorien som eftertryckligen erkande ett humanitets-

bud. Likasa var Genevekonventionen varldens forsta inter-

nationella konvention. Den banade vagen for hela raden av

sedan ingangna internationella konventioner inom olika om-
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Hotel de Yille i Geneve.

raden. En telegrafkonvention redan nasta ar var den forsta

efterfoljaren.

Frankrike var det forsta land som ratificerade Geneve-

konventionen. Inom fa ar gjorde alia europeiska och ameri-

kanska stater detsamma saval sora flertalet av de asiatiska och

afrikanska eller i stort sett alia varldens stater. Paven i kyrko-

staten var den sista i Europa som ratiGcerade. Det skedde 1868.

1886 forkunnade Japan sin anslutning till Genevekonventionen.

VI, Roda Korset.

"Samaritcr, miiii och kvinnor, skola
vara fredsapostlar i ordets vidaste be-

tydelse."

"Kvinnorna skola, i kanslan av helig

solidaritet, bilda det fbrbund som leder

till fredens verkliggorandc. Fran kem-
men skall fredstanken och fredskar-

leken utbreda sig i livet och vinna
seger."

Henry Dunant.

Roda Korset ar ett varldsomfattande forsta uttryek for

den broderskapsanda, som man med tiden kan hoppas fa se

utvecklad till avskaffande av krig med allt dess lidande av
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alia slag. Det ar onekligen ett stort steg mot fred att varje

sarad fiende nu behandlas med omhet som en van utan

atskillnad pa nationalitet, hudfarg, ras eller religion. »Tutti

fratelli* — Alia aro broder — som den manniskoalskande

lombardiska bondkvinnan sa vackert uttryckte tanken.

Dunant sager: »Vi befinna oss ej mer i den gamla eivili-

sationens tid, da varje framling betraktades som en fiende.

Europas folk nutilldags aro forenade med sa tranga band

att hela varlden lider om dessa band pa nagon punkt upp-

losas . . . Denna kansla av samhbrighet ar agnad att mildra

manniskornas onda lidelser nar de forgata vad de aro och

vad de skulle vara.*

Den solidaritetskansla som Dunant hoppas alt R6da Korset

skall astadkomma vill han se, inte blolt i hjalparbetet for

sarade i krig, utan lika myeket vid allehanda stora olyeks-

handelser sasom Sveravamning, jordbavning, jarnvagsolycka,

eldsvada, hungersnod o. s. v. inom eller utom landet. Genom

att Roda Korset standigt ar valforberett och valforsett kan

hjalpen ges med nodig snabbhet. Och denna hjalpsamhet

betraktar Dunant som en allmanmansklig plikt. Det ar en av

huvudtankarna i hans bok. Dunant gladde sig darfor myeket

at professor Esmarchs samariterfSrening i Kiel som vilade

pa dessa grunder.

Den hjalporganisation som pa varje punkt bast motsvarar

Dunants anda och mangsidiga onskningar torde mahanda

vara den stora Sanitetsforeningen i Norge som bildades pa

1890-talet.

Iden och initiativet till den var den initiativrika fru Randi

Blehrs. Men den ypperliga organisationen och fBrtraffliga

ledningen var och ar fortfarande fru F. M. Qoams. Hon

har forstatt att satta foreningens 80—90 000 medlemmar i

varje vra av landet i aktivt arbete, vilket gor att foreningen,

som bar en massa filialer over hela landet, genast kan sta

till tjanst vid stora olyckstillfallen icke blott med vad som
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h6r till sjukvard utan aven med annat. Och allt ar beundrans-

vfirt praktiskt och ekonoraiskt ordnat.

Sanitetsforeningen har upprattat en mangd sjukhus,

sjukhem, konvalescenthem, barnhern, sommarhem m. m. i

Fru Kandi Blelir.

kampen mot tuberkuloaen. Den utbildar arligen ett flertal

sjukskoterskor samt bistar med fSrebyggande hjalpmedel

mot tuberkulosens spridning.

Dunants uppfattning ar att alia folk iiro pliktiga att deltaga

i understodjandet av de lidande i manskligheten. Detta fordrar
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den intemationella broderligheten, sager han. Och annu mer

galler denna plikt inom det egna landet. Han citerar hertigen

ao Nemours ord om det franska Roda Korset att dess

verksamhet i fredstid utbreder over hela landet broders-

karlekens grundsats.

Fru Frcdriklin Marie Qvam.

Det svenska Roda Korset bar visserligen en god krigs-

beredskap med bland annat 3 000 val utbildade sjukskOterskor,

vilka aro pliktiga att om sa behovs tjanstgora i krig och

annars utova sin verksamhet i det fredliga samhallets tjanst.

Mer och mer har emellertid vart R6da Kors inriktat sig

pa soeialhygienisk verksamhet till gagn for den allmanna



42 HENRY DUNANT

folkhalsan. Sarskilt i det nordligaste Sverge och i Sdebygder

har det utfort ett oskattbart nyttigt verk genom upprattandet

av sjukharbargen med sarskilt utbildade >6demarkssamanter>,

vilka kunna ge den fbrsta hjalpen i obygden. Dess sjuk-

transportverksamhet med aeroplan i annars oframkomliga

trakter har raddat manga manniskoliv. Roda Korset ger ocksa

praktisk hjalp i form av bland annat utlan av sangutredningar,

sjukvardsartiklar m. m. Under varldskriget utovades en om-

fattande internationell hjalpverksamhet bland krigsfangar och

for nodens lindrande i flera lander. Avensa idkar Roda Koraet

en stor upplysningsverksamhet genom folkskrifter och popu-

lara foredrag, kurser i halsovard for tusentals ahorare och

genom utgivandet av en fSrtrafflig manadsskrift for frivillig

sjukvard och socialhygienisk verksamhet. Dess 20:e argang,

som utges i ar, har mer an 4 000 fasta prenumeranter. Anlalet

medlemmar i svenska Roda Korset uppgar for narvarande

till mer an 78 000. Vi kunna med ratta vara stolta och

tacksamma over att ha en sa valordnad Roda Korsorganiaa-

tion. Hari har dess ordforande, prlns Carl, otvivelaktigt en

i hog grad erkannansvard f6rtjanst.

Vid Nationernaa Forbunds forsta forsamlingsmote fick det

svenska Roda Korset ett ampelt lovord sasom varande ett

av varldens driftigaste och bast ledda Roda Kors.

Aven Norge har ett valordnat Roda Kors, men ar mindre

i behov darav pa grund av den stora Sanitetsforeningens

vidstrackta verksamhet, helt och hallet skStt av kvinnor.

Bland de livligast omfattade Roda Korsforeningar torde

Japans vara. Under kriget med Kina hade det 4 000 kom-

mitteer och 300 000 betalande medlemmar. Det japanska

Roda Korset har filialer over hela landet, vilka i freds-

tid ha utvecklat en stor verksamhet vid allmanna lands-

olyckor.

Dunant menar att i Roda Korsets uppgift ingar att verka

for hela mS.nsklighetens saval materiella som moraliska for-

battring. Han papekar hur det onda kan medfora nagot gott.
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Fran ett mordiskt slagfalt utgick Roda Korsets fredsstiftande

verksamhet over hela varlden.

Dunant kan helt sakert sagas ha gjort mer an nagon

annan till narmandet mellan nationerna och till att forsona

oeh forbrodra folken. Hela hans arbete var ett mycket stort

framsteg i fredssakens utveekling.

Priiis Carl.

Ordforande i svenska Koda Korsets Overstyrelse.

Nar en indisk furste sag den vita flaggan med det roda

korset, fragade han vad detta var for nagot. Da man for-

klarade honom betydelsen harav och hela det internationella

verket, utbrast han: » Detta ar den sublimaste institution

jag nansin hort talas oml . .. Vem har uppfunnit den?»

»Manskligheten ar dock nar allt kommer omkring kallad

att bilda en enda stor familp, sager Dunant, och han anser
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att man kan inte nog ofta upprepa att nutidsfolkens stora

uppgift ar att saval i civilisationens uch mansklighetens in-

tresse som i den egna siikerhetens erkanna gemensamhet i

de broderliga kanslor som framtrada i alia verkliga karleks-

verk . . . »Ingenting», sager han, »kan mer paakynda fredens

tider och alias valfard an ett allmant frambringande av

kvinnliga Roda Korsforeningar och andra sadana samman-

slutningar som aro besjalade av uppoffringens anda i karlek

till niislan och av en helig kansla av samhSrighet och

barmhartig godhet.s

Som framtidsmal hagrade for Dunant att »Kvinnorna skola,

i kanslan av helig solidaritet, bilda det forbund som leder

till fredens verkliggorande. Fran hemmen skall fredstanken

och fredskarleken utbreda sig i livet och vinna seger»,

sager han.

VII. PS en.

"Ni har skapat arliundradets storsta

verk, Europa kommer kanske att be-

kiiva dot alltfor val."

Erncsi Kenan.

Annu 18G6 var Henry Dunant uppmarksammad och firad

och behandlad som en storhet i hoga kretsar och annorstades.

Nar trupperna atervande till Berlin i September 1866

efter kriget mellan Tyskland och Osterrike lat drottning

Augusta inbjuda Dunant att narvara vid festligheterna till

ara for de intagande segrarna.

Gator och hus voro prydda med gront och flaggor. Fran

alia fonster, ja, till och med fran taken, lyste den vita

flaggan med det roda korset vid sidan av den preussiska

flaggan. Till och med pa triumfbigarna vajade »de sarades

flagga> som Dunant kallade den i sin beekrivning.

Drottningen hade givit sin kammarherre, greve von Stolberg-

Wernigerode 1
i uppdrag alt ledsaga Dunant under festlig-

1 Senare furste, president i Herrehuset, kansler i Johanniterorden

oeli ordforande i de tyska Roda Korsfcireningarnas centralkommitt6.
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heterna. Han var en av de for Dunants internationella skapelse

varma8t intresserade allt ifran dess forsta borjan och bidrog

mycket till dess stora och snabba framgang i Tyskland.

Eejsarinnan Augusta.

Dunant blev mycket fornamligt placerad pa Johanniter-

riddarna8 tribun bredvid de kungligas plats. Darifran hade

han den yppersta utsikt over forbimarschen och hela den

vida platsen. Han kunde aldrig glomma det djupa intryck

han erfor av att bredvid nationalflaggan 8verallt se den vita
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flaggan med det roda korset, den eom han hade kampat

sa mycket for. Inte ens pa slottet eller den kungliga tribunen

saknades den.

Johanniterriddarna buro maltheserkorset pa brostet och

om vanstra armen den vita bindeln med det roda korset.

Pa kvallen samma dag var Dunant inbjuden till den

kungliga festraiddagen. Han fick sin plats i den framsta

salen dar alia kungligheter oeh furstligheter och hoga

generalstabsofficerare sutto.

Efter maltiden forde greve von Stolberg honom omkring

och presenterade honom for hovets gaster med flera.

I ett horn av salen upptackte Dunant en atletisk figur i

blandande vit kyrassiaruniform. Det karakteristiska huvudet

med det likbleka, avmagrade ansiktet reste sig over alia de

omgivande. OrSrlig och tyst stod han, talade med ingen,

blott iakttog . . . Det var den store minislern, den maktige

och beromde greve Otto von Bismarck.
1

Greven faste en skarp och provande blick pa Dunant.

Deras blickar mottes. Dunant undrade om den store mannen

fr&gade sig vem den enkle borgerlige mannen i svart track

mande vara mitt i denna lysande, guldsmidda och uniforms-

glansande forsamling? Eller om han mojligen visste vem

Dunant var, tankte han da vid Itsynen av fredsivraren pa allt

det blod han latit flyta genom sin politik och pa det blod

som de frivilliga hjalparna haft sa. stor moda med att stilla?

Bismarck hade spelat ett vagat spel och vunnit. Men vilken

beklammande anger matte han ej ha utstatt?! Dessa tankar

genomkorsade Dunants hjarna. Vad Bismarck tankte vet

man inte. Troligen upptogs han av helt andra tankar.

Nagon presentation for Bismarck fbretogs inte. De tva

hade val heller inte haft nagot att saga varandra. Dartill

voro deras naturer for olikartade. Den ene personifikationen

av den jarnharda viljan, och det robusta samvetet for vilken

1 Senare furste, rikskansler m. m., kallad 'Jarnkanslerni',
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offrandet av millioner manniskors liv och lyeka tyektes fullt

berattigat for att na ett politiskt mal till fbrman for det

egna landet.

Den andre den personifierade manniskokarleken, skonsam-

heten och barmhartigheten, vilken aldrig hade kunnat ta ett

enda manniskoliv pa sitt samvete. Denne fredshjalte hade natt

sitt stora varldsomfattande mal till valsignelse och gagn for

alia lander utan undantag just tack vare dessa egenskaper

med vilka han vann alia varldens folk for en allmannyttig

atgard i fredens riktning och tecken.

Foljande dag var Dunant kallad till den kungliga taffeln

for 30 personer. Drottningen bar da den vita rodakorsbindeln

om sin bara arm. Hon sade till Dunant att under kriget

hade hon standigt burit den, men att i dag bar hon den

for bans skull.

Efter middagen Iat drottningen hamta en alabasterstatyett

— arkeangeln Michael med ett kors i relief pa brostet, vilket

hon latit mala rott. Hon skankte skulpturverket till Dunant

och bad honom lata det sta pa hans arbetsbord till minne

om henne.

Kungen samtalade med Dunant och yttrade: »Jag var den

forste furste i Europa som uppskattade och uppmuntrade

ert verk, nar ni kom till Berlin 1863. Men inte tankte jag

da att vi sa snart skulle behova det.>

Nar kriget med Osterrike utbrot 1866, hade Oaterrike

annu inte ratificerat Genevekonventionen. Men den preussiske

kungen underrattade Osterrike att han likafullt amnade be-

handla de osterrikiska sarade lika hansynsfullt som sina

egna, vilket ocksa strangt iakttogs.

Kungens alsklingssyster, storhertiginnan av Mecklenburg,

talade sa rSrande lovord till Dunant om hans fbrtjanster

att det gjorde honom forlagen. Han kande sig namligen

standigt endast som ett »verktyg i Guds hand>.

Dunant var ffiremal for samtliga furstliga personers artig-
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heter och blev bokstavligen overhopad av valvilja och van-

lighet. Mer uppburen an Dunant var vid denna tid torde

aldrig en enskild man ha blivit.

Wilhelm I.

Paven Leo XIII uttryckte sina sympatier for Dunant genom

att sanda honom sitt portratt med en handskriven rad

»Fiat pax in virfute tua Deus» och sin signatur. Han lat

de8sutom tillskriva Dunant att han ville visa hur hogt han

varderade Genevekonventionen och dess skapares fortjanster.
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VIII. Efter fullbordat verk.

"Osjalviska fdrkampar for sadana
(valgbrande) verk bry sig into oiu

buruvida de bli kiinda eller glomda,

blott det manniskoviinliga rerk de ban-

givit sig at belt lyckas."

Henry Dunant.

Dunants verk kunde nu sagas vara fullbordat. Det var

tillraekligt Iivskraftigt, att kunna ga sin gilla gang utan hans

vidare anstrangningar. Men han upphorde inte darfor med

sin samaritgarning, utan fortsatte den pa manga satt. Under

kommunens och belagringens dagar i Paris 1871 var Dunant

i intensiv hjalpaktivitet under standig livsfara pa grund av

att den »internationel!e» misstanktes att vara spion och

darfor riskerade att domas till arkebusering vilket ogonbliek

som heist. En gang blev han oeksa fangslad, da han visat

omhet mot en sarad fiende.

I sina Minnen berommer Dunant det franska Roda Korsets

offervillighet. Sarskilt beundransvarda voro kvinnorna under

belagringen.

Han lyekades aven att lamna vardefull hjalp som formedlare

mellan franska och tyska regeringen och utverkade att fa

frakta ut kvinnor och barn, aldringar och sjuka till narbelagna

som neutrala betecknade stader. Dunant var ocksa en god

trostare for den forkrossade kejsarinnan Eugenie. Han sager

att hennes fortvivlan gallde inte sa mycket det egna odet

som inte mer Frankrikes olycka.

Ar 1872 holl Dunant pa begaran av den engelska National-

foreningen for socialvetenakap ett foredrag om fredsfragan

pa en kongress i Plymouth. Han foreslog en resolution som

antogs med acklamation. Den gallde bildandet av en per-

manent medlingskommission med arlig sammankomst, dar

varje land skulle vara offieiellt representerat. Denna kom-

mission skulle pa de blivande krigforandes begaran kunna om-

bilda sig till skiljedomstol for att forekomma krig mellan dem.

4. — Verdandis smaskrifter. 325.
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Detta var framtidstankar pa lang aikt, vilka som bekant

ett fyrtiotal ar senare i vias man ha realiserats i forandrad

form av Nationernaa Forbund och den standiga, mellanfolk-

liga domstolen i Haag.

Dunant hade stiftat en kommitle i Paris 1871 for att pa

diplomatisk vag fa fragan om krigaf&ngars humana behandling

ordnad. For den saken arbetade han ivrigt alltaedan 1862

i tal och skrift. 1867 framlade han sina fordringar i skriften

>Les prisonniers de guerre*. Han kunde inte utharda att

krigafangar skulle atangaa in och vaktas strangare an fjuvar

och bovar och framforslade 8om en boskapshjord. Han

anaag fangarna lika mycket som soldaterna vara pliktens

offer. F6r8t pa kongreasen i Haag 1899 fattadea det som

man nu tycker bland civiliserade folk ajalvfallna bealutet

att krigafangar skola behandlaa humant.

1867 akrev Dunant programmet till ett internationellt

univeraellt bibliotek, vara andamal var att publicera en full-

atandig aamling av det manskliga anilleta maaterverk inom

vetenakap och litteratur pa alia aprak och i alia lander till

allman upplysning. Han trodde att aympatien mellan natio-

nerna harigenom skulle mangdubbla8 och rattviaa och fred

underlattaa.

Han efteratravade ocksa att hiija de varnpliktigaa moraliska

och intellektuella niva, skaffa dem bibliotek och bilda nykter-

hetsforeningar for dem. Han ville humanisera dem. Detta

vore, menade han, en ny form av proteat mot nationalhat,

en vidare och mer generos patriotism Sgnad att doda egoism,

okunnighet och fordom.

I foreningen »AlIiance Univer8elle» for86kte Dunant organi-

aera det internationella livet for att med alia medel forsoka

bevara politisk och social fred.

1888 skrev Dunant »Petit araenal contre le militariamea

som upptoga i baronessan von Suttners revy » Warren nieder>

och gick ut over varlden. Hon kallade Dunant ain mastare

och beundrade honom.
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Aven under sin egen svaraste lidandes tid glomde han

inte andra som lida. Han tankte pa de manga kvinnor som

lamnat hem och fosterland for att foraorja sig. Manga bland

dessa ga under som offer for lattsinne och annat ont. De

Bertha Ton Suttner.

behova rad och dad och en hjalpande hand. Hjalpen skall

organiseras internationellt i alia lander pa samma satt som

hjalpen for krigets offer ar organiserad. Forst da kunna

alia nas med hjalp, sager han. Han vill kalla denna hjalp-

organisation »Det grona korset*.
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Huruvida diverse nuvarande foreningar i denna riktning

ursprungligen uppstatt som foljd av Dunants uttalade tankar

ar ovisst men ingalunda omojligt.

I
IX. Gomd och glome! och fiterfunnen.

"Han ar en stor manskliglietens ?al-

gorare som i ett beundransvart verk
Ear efterlamnat ett namn som Var
Herre skall ara redan har nere. 1 '

Kardinal Langemieux. '

Det fir nastan ofattligt hur den adle och allt uppoffrande

Henry Dunant, som statt pa hojden av berommelse och

blivit hedrad och arad som en storhet, plotsligen kunde bli

dvergiven och glomd. Men sa skedde.

Dunant hade offrat det mesta av sin formogenhet pa sitt

Iivsverk. Det lilla som var kvar var dock nog for honom

med hans enkla vanor att livnara sig pa. Genom att oforsiktigt

och alltfor godtroget anfortro sina pengar at en ovardig

person, som bedrog honom, forlorade han alltsammans och

vad som fSr honom kandes annu bittrare, vallade darigenom

forluster for andra, for vilka han garna hade givit sitt blod

om han darmed kunnat skydda dem for skada, skriver han

i sina Minnen.

I mer an tjugu ar levde Dunant i det storsta armod. I

fyra ar bodde han i Paris vid en bakgata dar han bade

svalt och fros. Han berattar enkelt och rorande hur han

dar upplevde det elande som han last om i romaner men

trott vara fantasifoster. Han skriver: »Aven jag har, sedan

olyckan brutit in 6ver mig, fort det mest ansprakslosa liv

under umbaranden av alia slag, aven jag har hort till dem

som pa gatan fortara sitt lilla brod i sma bitar, gomda i

fickan, och som svarta upp sina klader med litet black och

bjalpa upp sin skjortkrage med krita, stoppa papper i den

utslitna hatten som blivit for stor och ga med skor som

vattnet rinner ut och in i.>
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Pa matstallet kunde han ibland inte fa ata langre pa

kredit. Tva natter a rad maste han ligga ute under bar

himmel darfor att han inte kunde betala hyran for det lilla

rum han bebott i tre ar i den torftigaste delen av Paris.

Pa kvallen fick han ga till sangs utan ljus.

Overvaldigad av trotthet sokte han en smula vila pa natten

i nagon vantsal pa en jarnvagsatation som var oppen pa

grund av de manga nattagen. » Under dessa omstandigheter

larde jag mig att verkligen beklaga de fattiga*, sager han.

Oeh han tillagger att om man inte sjalv har prSvat pa n8d

sa ar det svart att gora sig en riktig forestalling darom.

I ett sadant tillstand ges det tusen obeskrivliga lidanden,

sager han, varibland inte det minsta var att kanna sig orattvist

bedomd i olyckan. Svarmodig och ensam forsokte han att

inte mer tanka pa forna lyckliga tider. Han mindes Dantes

ord att ingen storre smarta ar tankbar an att paminna sig

lyckans tid i olyckans.

»Hans adla verk hade manskligheten skrivit i vattnet>,

sager en av hans levnadstecknare.

Nar Dunant trots ihardigt arbete med att skriva och

trots ett i alia avseenden tadelfritt liv inte kunde fortjana

sa mycket att han kunde ga kladd i hela oeh rena klader,

villa han inte visa sig, utan holl sig undangomd. Att be om
hjalp dartill var hans natur for stolt.

Till sist hamnade han i en liten schweizisk by Heiden i

kantonen Appenzell, dar han upptogs pa ett mycket ansprakslost

sjukhus och bodde i ett det enklaste lilla rum naket som

en cell. Han intogs dar for 3 francs om dagen som han

fick av slaktingar. Genom alia umbaranden hade han adragit

sig sjukdomar och var i ett bedrovligt tillstand nar herr

Georges Baumberger frin S:t Gallon upptackte honom och

skrev i »Uber Land und Meer» ett flammande upprop, dari

han skildrade Dunants levnadsforhallanden och fragade om
manskligheten stod till svars med att lata den vordnadsvarde

gamle leva i sadan fattigdom, han som hade utfort ett stor-
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verk, ett av de adlaste i hiatorien och som offrat allt for

lidande medmanniskor.

Detta upprop astadkom en viindning i Dunants liv. Man
borjade ater skriva tacksamhetens ord till honom fran

manga hall och han fiek mottaga gavor. Ankekejsarinnan

Maria Feodorowna av Ryaaland gav honom genast en

arlig livranta pa i 000 francs. 1897 tillerkande honom det

achweiziska Forbundsradet den stSrsta beloning det disponerade

over namligen BlnetFendts pria pa 1 780 francs som

stiftare av Roda Koraet och som initiativtagare till Geneve-

konventionen. Samma ar fick han av den internationella

lakarkongresaen i Mo8kva kommunalstyrelsena i Moakva

pris 5 000 francs till den som hade gjort det atorsta

humanitetens arbete. Och Petersburgs medicinska akademi

utnamnde honom till sin hedersledamot.

Den ekonomiska bjalpen var ju inte sa stor. I aynnerhet

forefaller den liten nar man tanker pa hur England belonade

miaa Nightingales karleksverk med en nationalinsamling som

inbragte 1 125 000 francs. Men det var dock en stor upp-

muntran for den kSnslige mannen att se sig ihagkommen.

Och han fick mer ro att arbeta och skriva dels sina Minnen,

dels en mangd artiklar for fredssaken som numera helt

upptog honom.

Nar fredskongressen i Haag 8amlades 1899 insande Dunant

foljande forslag: »Kongresgen bor bli permanent. Kongresaen

bor ha regelbundna moten pa samma atalle, vart, vartannat

eller vart tredje ar. Varje nation bor stodja sina officiella dele-

gerade med en radgivande kommitte hemma, i vilken kan

insattaa framstaende fredsalskande och for saken lampliga

personligheter. De stater som foroda millioner och milliarder

for krigets skull kunna va.1 ocksa beatrida kostnaderna f6r

aina representantera deltagande i mfitena pa en kongresa

som akulle inbringa dem oerhorda besparingar i militarutgifterna

och skaffa sakerhet for handel, industri och akerbruk, vilkaa

odesdigra kriser ha sin orsak i Europaa och varldens politiska
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osakerhet. Denna hoga domstol kan, om den ocksa inte blir

en Bkiljedomstol, dock atminstone bli en medlingskommitte.

Har kongressen en gang konstituerat sig som hogsta domstol

Maria Feodorowna, kejsarinna ay Ryssland.

for alia folk eller som medlingskommitte, sa kan den nar

den blir inkallad till moten av den fasta byran battre an

nagon annan bilagga svarigheterna och tygla den nationella

avundsjukan. Det ar av vasentlig betydelse att den fasta
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medlingskommitlen forst och framst blir ordnad pa officiellt

diplomatiskt satt och att den erkannes gertom alia civiliaerade

staters formella saratycke. Da kan avrustningen pa basta

satt fullbordas.»

Dessa ord skrivna for nara ett trettiotal ar sedan Sro an-

markningsvarda och visa hur djupt och aktivt intresserad

for fredssakens framgang Dunant var.

Den forut namnde norske sanitetskaptenen, senare generalen

d:r Hans Daae, uppsokte Dunant pa hosten 1898 i Heiden.

Pa vSgen dit fick han hora att Dunant aldrig gick ut och

att han bodde i ett litet sjukhus uppe i bergen. Pa ett

vardshus traffade han en fru som han fragade om hon kande

Dunant. »Ora jag kanner Dunant», svarade hon, »vi skaffade

honom tak over huvudet nar han var sa fattig att ingen

ville veta av honom. Han var sa fattig att han maste ligga

till sangs medan hans klader tvSttades och an varre hade

han haft det nar han bodde pa ett fattighus i det elandigaste

tillstand.»

Frun befanns vara lakarens fru pa sjukhuset. Hon kunde

saledes ge tillforlitliga uppgifter. Vi aterge har delar av

Daaes berattelse da den ger en levande bild.

Daae fragade hur det var mojligt att Dunant som for

trettio ar sedan var en av varldens mest kanda man, som

de stora tavlade om att hedra, kunde ha rakat i sadana

omstandigheter. »Dricker han?» fragade Daae.

»Han! Dunant! Nej, han ar den nyktraste manniska som

finns. Han smakar inte sprit.* Hon berattade nu med iver:

> Dunant var rik, vacker och tillhorde en av de aldsta och

f6rn&msta familjer i Schweiz. Han intresserade sig alltifran

barndomen for de lidande och offrade allt fSr dem. Nu £r

han sjuttio ar, svag och fattig. Jag skall saga er orsaken

till Dunants fattigdom och overgivenhet. Man har glomt

mannen for hans verk. Varje barn vet vad Roda Korset

ar och var bildad manniska kanner till Genevekonventionen

— men fraga om nagon av dem kanner Dunant — jag
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forsakrar er, man maste upprepa namnet for dem, ingen

har hort hans namn forrW

Detta kunde Daae av egen erfarenhet konstatera. Aven

han hade upprorts av denna okunnighet oeh otacksamhet.

>Men», fortfor frun, »hans namn blir mer kant efter bans

dod an medan han levde ... Pa sjukhuset har han det gott.

Min man har givit honom tva rum. Han vardas av en

diakonissa. Hyaka kejsarinnan ger honom en arlig pension

och dessutom far han da oeh da nagra tusen francs. Men

om han ocksa har sa myeket pengar att han kan leva utan

att behova tigga, sa kvarstar dock som ett sorgligt faktum

att han har en stor skuld som tynger honom oeh att de

sraa penningbelopp som sandas till honom inte pa langt

nar kan tacka skulden ... det minsta den otacksamma varlden

kunde gSra for honom vore att betala den skuld som tynger

honom.*

Frun hade talat sig helt varm och d:r Daae var gripen

av hennes ord.

Lyckligtvis blev d:r Daae mottagen av Dunant fastan

han var forberedd pa att det sannolikt inte skulle lyckas.

Dunant hade namligen vanjt sig av med att se folk under

den tid han levde i sadan fattigdom att han inte kunde

visa sig anstandigt kladd.

Dunant kom emot honom kladd i gra nattrock. Ogonen

voro stora, morkbruna, fromma men livliga. Hans mimik

och gestikulering hastiga som hos en fransman.

D:r Daae sager att han instammer med hollandaren

Haje som skriver om sitt bes6k hos Dunant: > Medan afton-

solen sankte sig bakom Vorarlbergens topp och upplyste

rummet med sina svaga stralar och omstralade Dunant med

guldglans, fick jag klar f6r mig denne mans storhet och

godhet och f6rstod fullkomligt de ord som kardinal Lange-

mieux uttalade om Dunant 'han ar en stor mansklighetens

valgorare, som i ett beundransvart verk har efterlamnat ett

namn som Var Herre skall 8ra redan har nere'.»
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D:r Daae reste hem uppfylld av onskan att hans land

som fatt sig anfortrott utdelandet av Nobels fredspris matte

gora Dunant till pristagare 1901 vid sin forsta utdelning.

Lange sag det ganska morkt ut med att fa denna onskan

uppfylld. Det fanns maktiga foresprakare for andra fortjanfa

fredsarbetare. Men nu kommo kvinnorna till hjalp. Fru Qvam
mobiliserade sina stora kvinnoforeningar Sanitetsforeningen

och rbstrattsforeningen, vilka med entusiasm besloto att vacka

forslag om Dunant till Stortingets Nobelkommitte. Forslagen

framlades av sa betydande personer som den kande politikern

senare statsminister Qoam och riksadvokaten Getz, vilka

bada voro forslagsberattigade. Och fru Qvam tande allman-

hetens sympati for Dunant genorn foredrag om honom.

Annu in i det sista voro oroande rykten i omlopp att

Dunant inte skulle bli utnfimnd. Men nar dagen kom fick

Henry Dunant halva fredspriset och den hogt fortjante freds-

kampen Frederic Passy den andra halften.

Vardigare an till dessa bada man har fredspriset val aldrig

blivit utdelat. Ingen har offrat mer for fredens sak an

Dunant, ingen har val heller fort den framat mer an han

genom den flakt av fred och forsoning, broderlighet och

karlek som han spred over varlden genom det Roda Korset

saval i krigstid som i det fredliga dagliga livet.

Att fredspriset ur manga synpunkter skulle gladja Dunant

ar klart. Men han fortfor att leva sitt enkla liv i Heiden.

For sin personliga del hade han inga onskningar. Han be-

garde att pengarna skulle sta kvar och han endast undan for

undan genom d:r Daae utfa vad han behovde samt att vad

som eventuellt fanns kvar vid hans dbd skulle anvandas i

Norge till nagot andamal som overensstamde med de ideer

han kampat for. Nar han dog kvarstod 36 000 kronor som

delades sa som man trodde att Dunant sjalv skulle ha

onskat, mellan Sanitetsforeningen och Roda Korset. Hans

aska forvaras i Ziirichs kolumbarium.

Pa 80arsdagen instrommade telegram fran hela varlden.
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En tid fore Dunants dod besokte honom en svensk dam.

Med stort intresse lyssnade han till hennes berattelse om
hur hans forening hade utvecklats i Sverge. Han bad henne

framfora hans halsning till var och en som har verkade i

Roda Koraels tjanst.

cd No

Dunant dog 30 oktober 1910 pa sjukhuaet i Heiden, dar

han bott de aderton sista levnadsaren. Hans hundraarsminne

firades hogtidligt i Geneve. Inbjudna till festen voro alia

landers Roda Korsforeningar m. fl. Tyvarr saknades represen-

tanter for det stora flertalet Roda Kors, daribland Sverges.
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Dock voro sa avlagsna lander som Kina och Japan represen-

terade.

Henry Dunants verk skall leva, och det goda han satt

skall bara frukt genom tiderna.

Ma hans minne aldrig do!

Anvand Iitteratur,
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Hans Daae, Henri Dunant.
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Forord,

Denna Iilla skrift utgor egentligen en sammanfattning

av storre engelska bocker, skrivna av Jane Addams
samt ett flertal tidningsartiklar om henne. For de manga
som inte ha tid och tillfiille att liisa dessa bocker och

pressuttalanden torde det vara av intresse att i kort-

fattad form fa nagon kannedom om Jane Addams be-

undransviirda och vittomfattande verksamhet. Till deras

tjiinst ar skriften amnad.

A. M. H.

Barnaaren.

Jane Addams far, John H. Addams, var en hogt

aktad man i en liten prarieby i Forenta staterna som

helte Gedarville och lag i Illinois. Han agde en kvarn

och en sag for byns behov, dar han aven sjalv arbetade.

I sexton ar var han medlem av senaten i Illinois, och

var fylld av intresse for det allmiinna. Jane Addams,

som ar fodd 1860, minns hur hon redan som litet barn

var imponerad av att hennes far for till huvudstaden i

offentliga arenden och hur hon med begarlighet ahorde

hans skildringar av vad han upplevat i arbetet for det

allmiinna.

I senaten hade han en arbetskamrat och nara van i

Abraham Lincoln. Ett av Jane Addams tidigaste minnen

iir nar hon var 4Vs ar och hennes far hade fatt under-

rattelsen om Lincolns dod. Hon fick se florbehangda

flaggor pa deras gard och sprang in for att fraga vad
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det betydde. Fadern satt da. badande i tarar, nagot som
hon aldrig forr hade sett en vuxen gora. Han beriittade

for henne, att den storsta man pa jorden var dod. Och

det grep henne djupt. Med vordnad betraktade hon
\

Lincolns portrait som prydde rummen i barndoms-

hemmet. Sedan kunde Jane aldrig hora nog om denna

miirkeliga man, som hon tillskriver ett stort inflytande

bade pa hennes far och genom honom pa. hennes egen

utveekling. Fadern tog nagon gang fram en pietetsfullt

bevarad bunt brev fran Lincoln och genomliiste dem.

Brevenborjadealltidmed: »My dearDoubleD'edAddams*,1
'

och voro karakteristiska for sin forfattare. I ett av dem
skrev Lincoln att han var viss att Addams skulle rosta

efter silt samvete, men att han garna ville veta i vilken

riktning detta samvete pekade i en viss fraga.

Fadern kunde aldrig tala om denna underbara man
utan att stamman darrade av rorelse. Lincolns minne

var forbundet med hans ommaste kiinslor, och blev det

diirfor aven med Janes. Hon liirde sig med tiden att

sjiilvstandigt beundra Lincoln. Ett uttryck for denna

beundran, som hon onskade meddela aven at andra,

var hennes julgava till pojkklubben pa den forsta Jul-
•

afton som tirades i hennes settlement, »HullHouse»,

varom mera senare. Gavan bestod i ett stort antal

exemplar av Carl Schurz's Appreciation of Abraham
Lincoln, och var sa mycket mer betecknande som Jane

Addams vid den tiden var hart pressad av utgifter.

Jane Addams minns en handelse som passerade

innan hon var sju ar. Faderns kvarn i den narbelagna'

smastaden stod i dess fattigaste kvarter. Hon hade

dittills med beundrande blickar betraktat den lilla staden

och inte lagt marke till att inte alia gator voro lika

tilldragande som den med leksaksboden, som tedde sig

sa lockande for henne. Men sa en dag oppnades hennes

1 Adam brukar eljest skrivas med blott ett d.
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ogon, och hon sag skillnaden mellan den relativt renliga

fattigdom hon mott pa. landet och den som aven en

John H. Addams.

liten stad visar i sina smutsigaste gator. Hon minns

hur hon framkastade en fraga till sin far varfor folk

levde i sa fSrfarligt sma hus sa. tatt pa varandra. Sedan
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han hade redogjort for orsakerna for henne, forklarade

hon med bestamdhet att ntir hon blev stor, skulle hon ha

ett stort hus, men det skulle inte byggas bland andra stora

hus utan just mitt ibland de rysligt sma husen som liar.

I faderns uppfostringsmetod ingick att inte ge fore-

braelser och siillan rad. Han uppnadde vad han onskade

anda pa frivillighetens vag. Men vid ett tillfalle gav han

anda ett rad. Det var en gang nar de skulle foljas at

till sondagsskolan. Jane kom in till honom iford en ny

vinterkappa som frojdade hennes hjarta, men hon blev

ganska bedrovad nar han sade att det var en mycket

vacker kappa, ja, sa mycket vackrare an de andra sma.

sSndagsskoleflickornas att han tillradde henne att satta

pa sig sin gamla kappa, som var lika varm, och hade

den fordelen att inte lata de andra flickorna marka att

de voro siimre kliidda.

Jane foljde visserligen radet fastan innerst motvilligt,

och hon kande ingen gladje over sin sjalvuppoffring.

Hon gick vid faderns sida och grubblade for forsta

gangen over olikheten i miinniskors lott, over fattig-

domens gata. Till sist fragade hon honom vad som

kunde goras emot detta onda. Och han svarade att be-

triiffande kladerna bleve skillnaden nog aldrig utjamnad,

men att manniskor kunde bli jamlikar i annat som var

viktigare an klader t. ex. i vad vi larde i skolan och

kyrkan. Han tillade alt. det var dumt att kla sig sa att

det forsvarade likstiilligheten. Detta gav Jane mycket

att tanka pa.

Nagot senare hade Jane hort talas om predestination
1

,

ett begrepp som hon sjalv inte alls kunde forsta, men

som en hennes vaninna sade sig forsta alldeles perfekt.

Nu ville hon att fadern skulle utreda saken for henne.

Han forklarade da att troligen hade varken han eller

hon det sinne som nansin kunde forsta vad predestina-

1 >Nadavalet.»
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tion var. Och han uppmanade sin dotter att inte ned-

lagga for mycket tid pa den fragan, for det tjanade

iinda ingenting till.

Efter atskilligt samsprak med fadern i iininet kom
hon till del resultatet att det betydde inte sa mycket

om man forstod predestinationen eller inte, men att

det var sardeles viktigt att man inte pastod sig forsta

vad man inte forstod, och att man alltid maste vara

iirlig mot sig sja.lv, vad som an intrliffade. Hon fann

denna lardom lika vardefull som en lektion i lilla

katekesen.

Jane gick ofta med sin far ute i naturen, som var

ovanligt vacker daromkring, for att vara i Illinois.

Framfor allt var det sallsynt att prarien avbrots av

hojder. En av dessa hojder var bevuxen med furuskog

som hennes far hade planterat. Han hade samma ar

som han kom till Illinois skaffat norskt fro och satt

detta med stor framgang. Han hade genast velat for-

skona omkring sig och det lyckades honom. Denna for-

skoningshag har overgatt pa hans dotter, som har samma
kiirlek till naturen som fadern.

Barndomsintryeken i forbindelse med den alskade

fadern ha foljt Jane Addams genom livet. Till dem atergar

hon standigt i sina levnadsskildringar.

I Jane Addams barndom talade man mycket om de

tappra man som hade offrat sitt liv for att slavarna

skulle bli fria. De iildre berattade giirna om deras

hjiiltebragder. Det betraktades som ett sarskilt noje for

Jane och hennes syskon att besoka en gammal kvinna

som var mor till byns stora hjiilte, Tommy, och att

hora henne beratta om sin son. Likasa var det roligt

att biira blommor till en annan mor till en soldat.

Men ett beklammande intryck gjorde det var gang

man kom i narheten av det hus dar ett gam malt par

bodde som hade forlorat fem av sina sex soner i kriget.
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Den yngste kom hem med livet, men dog snart darefter.

Sedan sutto foraldrarna dar barnlosa och ensamma
med sin sorg och stravade sa gott de formadde medj

sin lilla farm. Deras ode var en slaende bild av krigets

grymhet som barnet forstod.

Ett annat barndomsminne som gjorde ett outplanligt

och fruktbiirande intryck pa den mottagliga lilla Jane

var nar hon en gang med sin far var pa ett mote och

horde honom beratta hur det hade varit nar nan skulle

samla pengar till Nordvastra banan, Chicagos forsta

jarnvag. Pennsylvaniens tyska farmare voro emot en'

sadan, enligt deras mening, alldeles obehovlig nymodig-

het, och ville ingalunda vedervaga sina dyrt forvarvade

besparingar. Da hade slutligen en storsinnad tyski

matrona rest sig upp och foregatt med det imponerande

exemplet att ta en aklie. Hon skulle betala den med
sina smor- och aggpengar hade hon sagt. Nar fadern

prisade denna handling, hordes en gammal kvinnas

pipiga rost ropa »Jag ar har i dag, mr Addams, och

jag skulle gora sa omigen, om ni bad mig».

Gumman, som var krokig och bojd av sina sjullio

ars stravsamma liv, fordes da hoglidligt upp pa estraden

av mr Addams och presenterades av honom i v&ckra

ord som en av de pioniarer med allmananda, till vilka

man stod i tacksamhetsskuld for landets utveckling.

Denna episod brande sig in i barnets sinne och minne.

Det var en sadd som grodde i Janes innersta.

Att bibehalla och nytliggora det forgangnas erfaren-

heter som fadern gjorde var nagot som hon senare

fann att aven Lincoln hade gjort i ulpraglad grad.

Honom kallar hon obetingat Amerikas storsta son. Han
hade ocksa klargjort en gang for alia att demokratisk

regering, med alia sina fel och brister, dock forblir det

vardefullaste av alia Amerikas bidrag till det moraliska

livet i varlden.
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Fadern var man om att Jane skulle lasa om stora

mans handlingar. Han betalade henne darfor 5 cents

for var hjalie i Plulark, som hon kunde redogora klart

for. Likasa fick hon 25 cents for varje volym hon laste

av Irvings »Washingtons liv».

Jane Addams dyrkar sin fars minne. Han var bade

far och mor for henne sedan hon som helt liten for-

lorade sin mor. Han var foremal for hennes djupasle

beundran och karlek. Till honom betrodde hon i barn-

domen alia sina tankar och bekymmer. Hon beskriver

hur hon hade hemska natter och inte kunde fa nagon

ro om hon hade sagt en osanning, och hur hon da.,

radd och ol}'cklig tassade nedfor trappan i morkret

till sin fars rum for att bekanna sin synd. Hon kiinde

dodsfruktan och radsla for alt do i sina synder och ga

raka viigen till del rysliga helvetet, som hon visserligen

aldrig hade hort talas om hemma, men av barnen i

grannskapet. Hon fann da alltid trost hos sin far som
sade att om ban hade en liten flicka som narrades, sa

var ban glad over alt hon kiinde sig for stygg for att

kunna somna. Kanslan av alt ha meddelal sig med
honom om sin forseelse gjorde att hon, modig som elt

lejon, gick tillbaka upp och somnade lugn och tillfreds-

stalld.

Jane fragade en gang sin far vad han egenlligen var.

Han svarade »kvakare». Nar hon inte lyckte att det

svaret rackte, sade han: »Till den som vill veta mer,

sager jag Hicksilekvakare.» Mer fick hon honom inte

att ytlra i den fragan.

Jane Addams tillhorde saledes, i likhet med sa manga
andra av Amerikas yppersta man och kvinnor denna

beundransviirda, religiosa sammanslutning, den numera

sa kallade »The Friends*, vilken mer an nagon annan

omsiitter broderskapstanken i handling.

Jane Addams far larde henne att varken olika natio-
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nalitet eller sprak eller religios tro skiljer de miinniskor

at som strava mot samma mal. Han grundlade hiiri-

genom hennes absoluta internationalism liksom hennes

stora fosterlandskarlek. Dessa starka kanslor trivas gott

samman hos Jane Addams, ja, man kan saga att de ha

okat varann. Av sin far nek hon ocksa den storslagna

allmananda grundlagd som alltid har priiglat alia hennes

garningar och varit i stiindig tillvaxt ar fran ar.

Som barn ville den lilla Jane likna sin far i all t.

Hon hade till och med en brinnande onskan att kunna

fa en Iika bred tumme som han hade fatt under den

tid da han arbetade som mjolnare. Det var ett yrkes-

marke som hon alskade.

John H. Addams var en ivrig bildningssokare, och

han foljde noga med tidens handelser. Det forvanade

hans dotter att se hur livligt han kunde kanna sorg

eller gladje over handelser pa andra sidan Atlanten.

Men hon larde sig med tiden att gora detsamma.

Ungdoms&ren.

Vid sjutton ars alder intradde Jane Addams i Roek-

fordseminariet med de sma kunskaper i latin och algebra

som den lilla lantskolan kunnat bereda henne. B'adern

ville ha sina dottrar i en skola sa. nara hemmet som
mojligt for att sedan komplettera deras studier genom

resor utrikes. Darfor valdes Rockford i stallet for det

av Jane onskade Smith College som stod betydligt

hogre.

De forsta veckorna voro fyllda av hemliingtan. Men

snart var den vetgiriga unga flickan livligt inne i skol-

forhallandena. Detta seminarium var ett av de forsta

i denna landsanda som ville ge unga kvinnor en hogre

utbildning. Klassiska sprak och filosofi upptogo en stor
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del av studietiden. Mest intresserade sig den unga Jane

emellertid for historia dels av egen bojelse dels darfor

att hennes far hade ivrat for detta studium.

Skolans hela laggning gick i missionsriktning. Detta

tillfredsstallde inte Jane. Alia sevangeliska» omvandelse-

forsok med henne misslyckades darfor. Hon visste att

hennes far inte tillhorde nagon kyrka, och hon beund-

rade hans striinga moral och hans redbarhet i hela sin

Miss Jane Addams.

vandel sasom overgaende alia andras som hon hade

triiffat, och hon kande sjalv intet kyrkligt behov. Dess-

utom hade hon tagit starkt intryck av att lasa Emerson

som forkunnade en mer frisinnad religion.

Bland lararna voro dock lararinnan i grekiska och

hennes bror, lararen i kristlig etik, mer vidsynta och

mer sympatiska for henne an de andra. Ett sarskilt djupt

minne lamnade lararen sommaren sedan hon hade slutat

skolan. Hennes far hade dott, allt syntes henne morkt,
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och hon var i stort behov av trost. Han uppsokte henne

da, och under sift samtal som skankte henne lindring

i sorgen, Iarde han henne bland annat att ibland kunde

biista trosten bringas oss genom ord av Platon — en

nog sa ovanlig uppfattning av en kristendomslarare.

Jane Addams och nigra av hennes kamrater hade

varit ivriga att fa. Rockford forandrat till ett riktigt

college med hogre utbildningsmojligheter. De arbetade

intensivt for saken, och lyckades slulligen. Rockford

blev det forsta college i staten Illinois. Samma dag som
seminariet overgick till college aterkom Jane Addams
och tog sin studentexamen.

Bland de lardomar Jane Addams fick vid Rockford-

seminariet varderar hon kanske mest att hon vanjde sig

att folja sitt eget samvete och gora motstand mot alia

patryckningar. Denna lardom hade hon senare till godo

i Hull-Housearbetet, dar hon ofta blev anfallen
N

fran

skilda hall for att hon gick sin egen vag oberoende av

andras mening.

I skolan hade hon funnit att en av de nafurveten-

skapliga lararna hade accepteratDarwins liira om arternas

ursprung. Hon hade lyckats fa lana Darwins revolutio-

nerande bok i amnet av sin svager, som hade studerat

medicin i Tyskland och var helt och hallet emanciperad

fran all fordom mot Darwins teorier.

Jane Addams blev mer och mer intresserad av natur-

vetenskap. Under ferierna pressade hon blommor, stop-

pade upp faglar m. m. Men nar hennes bror, som ut-

bildade sig till verklig vetenskapsman forsokte alt satta

henne in i moderna forskningsmetoder, sa blev det klart

for henne att hon inte hade formaga att folja Darwins

omsorgsfulla observationer. Hon fann att hon inte var

iimnad till vetenskapsidkare.

Hon skrev som skolflicka en ganska bradmogen kria

i nagot hogtravande ordalag, men vars innehall hon
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dock i framtiden gillade i det vasentliga. Den inneholl

bland annat att de som tro att rattvisan bara ar en

poetisk liingtan inom oss, och entusiasterna som tro att

den skall komma i form av det tusenariga riket eller

de som tro att den skall astadkommas av en hjaltes

arm, alia dessa ha inte forstatt livets stora sanningar.

Rattvisan maste komma av triinad intelligens, av vidgad

sympati for individen, man eller kvinna som moter oss

pa livets vag.

Hon ansag faktum vara att kvinnan inte kan utvecklas

till att tanka fullt logiskt och klart annat an genom grund-

ligt studium av nagon gren av naturvetenskap. Hon me-

nade att endast nar kvinnans ogon ha viinjt sig att soka

sanningen, kan hon avhalla sig fran allt sjalvbedrageri

och fantasier och lara sig att uttrycka sig utan dogma-

tism. Niir hon har lart sig detta, kan hon na vidare

i moral och riittvisa. I det aktiva arbetet kan hon sa.

finna inspirationer som komma fran hennes fortgaende

inre utveckling.

Vordnaden for naturvetenskapen var otvivelaktigt folj-

den av hennes intresserade och privata studier av utveck-

lingslaran. Collegebiblioteket hade emellertid inga bocker

i den riktningen. Den forsta gava hon darfor gjorde,

efter att ha fatt egen formogenhet, var 1,000 dollars

till Roekford College med forbehall att de skulle an-

vandas till anskaffande av naturvetenskapliga bocker.

Redan i skolan hade Jane Addams beslutat att bli

lakare och leva bland de fattiga. Hon studerade darfor

vid den medicinska skolan i Filadelfia under ett ars tid,

men maste avbryta studierna pa grund av ett ryggrads-

lidande som lange band henne vid siingen. Liikaren for-

bjod henne att ateruppta dissektionsarbetet och ordine-

rade tva ars vistelse i Europa.

Innan hon efter tva ars resor i (lera europeiska

lander kom tillbaka till Amerika hade hon fatt klart
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for sig att det kan fmnas andra skill att leva bland de

fattiga an blott for att ta hand om och bota dem som
aro sjuka. Men det tog atta ar innan hon funnit den

ratta formen for sin verksamhet och oppnade Hull-House

Settlement 1889. Under dessa viloar, da nerverna voro

starkt medtagna efter sjukdomen, var hon ofta ned-

stiimd och skrev i sin lilla dagbok tankar som visa att

hon kande sitt liv forfelat.

Men hon hade gjort en erfarenhet under de forsta

manaderna av sin vistelse i Europa 1883, en erfarenhet

som satte sa djupt marke i henne, att det blev bestiim-

mande for hela hennes framtida livsriktning. Det var

en lordagsnatt. Hon hade foljt med en liten grupp turister,

som under ledning av en stadsmissioniir begav sig till

ostra London for att bevittna lordagsforsaljningen till

de fattiga av overblivna och annars osaljbara gronsaker.

Det var forsta gangen Jane Addams sag en stor huvud-

stads overbefolkade bakgator midnattstid. Hon sag fran

omnibustaket i en ytterst daligt belyst gata, dar omni-

bussen gjorde ett uppehall, tva tatt packade hopar av

ilia kladda varelser som trangdes omkring tvenne last-

karror. Nar auktionsutroparen holl upp sina varor rackte

de arma fram sina knotiga och magra hander och bjodo

sina sma slantar. Utroparen slangde till dem vad de

fingo med hanfulla uttryck for det billiga prisets skull.

En man som hade ropat in ett smutsigt kalhuvud

forde det ogonblickligen till munnen, tuggade och slu-

kade det i sig med den utsvultnes glupskhet.

Allasamman sago utmarglade och hemska ut. Men det

som gjorde det rysligaste intrycket var inte manniskorna

sjalva och deras eliindiga lumpor till klader, men myri-

aderna av uppatstriickta, tomma och arbetsslitna hander

som begarligt grepo efter en foda som var forkastad

som manniskofoda, skadad eller skamd. Jane Addams
sager att hon sedan aldrig kan se uppatstrackta hander,
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om de sa. tillhorde knubbiga sma barn, ivriga att fa

svara sin larare i en skolklass, utan att minnet ater-

vaknar av den fortvivlan hon erfor vid synen i »East

End» i London.

Denna syn hade gripit Jane Addams till den grad att

hon i veckotal kande sig sa skramd av vad hon hade

sett att hon inte vagade kasta en blick in i tranga

gator av fruktan att dar iter skulle uppenbaras for

henne en liknande miinsklig nod oeh lidande. Hon kunde

liksom inte forsta. att vJirlden anda gick sin gilla gang.

Hon var sa uppriven av vad hon hade erfarit att allting

tycktes henne overkligt utom fattigdomen i East End,

denna elandets hemvist, dar de djupast sjunkna man-

niskovarelser levde, de som inte visade sig ute annat

an nattetid for att soka sig foda.

• Under tva ars tid drogs hon oemotstandligt mot fattig-

kvarteren i alia de stora huvudstader hon besokte i

Europa. Men ingenstans sag hon sadan nod som den

hon hade sett i London. Varken Italiens tiggare eller

Osterrikiska saltgruvarbetare kunde jiimforas med vad

East End hade visat henne. Hon insag dock senare att

hon hade sett alltfor litet pa samma gang som alltfor

mycket under det korta ogonblickets besok i East End.

Hon visste inte nog mycket om de hundratals beundrans-

varda man och kvinnor som delade sin formogenhet

med dessa som ingenting hade och gavo sig sjalva i

barmhartighetens tjanst. Detta var dock ljuspunkter i

den morka tavlan.

Det var i november 1883 som Jane Addams hade gjort

sitt minnesvarda besok. Ungefar samtidigt harmed ropade

»Pall Mall Gazette* ut detta elande, och vackte diirmed

hela Englands samvete i denna fraga som aldrig forr.

Det pinsamma intrycket viixte emellertid hos den unga

flickan. Fattigdomsproblemet hade triingt in i hennes

samvete. Hon tankte over hur viilstaende unga flickor fa
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all slags undervisning for att bli bildade, men sta sjiilviskt

frammande for de sociala missforhallanden som omge
dem och utan aning om vad bitter fattigdom ar. Honi

borjade tvivla pa den intellektuella utvecklingens gagn

for moralen, men var annu fiingslad av sina konst-

studier i Italien. Alerkommen till Amerika fortsattes

studierna i viss man.

En religios kiinsla drev Jane Addams vid tjuguett ars

alder att lata dopa sig och intriida i den presbyteri-

anska kyrkan. Hon fiiste intet avseende vid dogmer och

underverk. Den forsta kristna enkelheten var det vasent-

liga. Snart var hon en passionerad anhiingare av de^i

demokratiska idealen som stamde viil overens med den

forsta kristendomen. Hon blev genomtriingd av tanken

pa. hur de fa privilegierades valmaga var byggd pa de

mangas okunnighet och offer.

Under ett besok i en vaststat upplevde hon en vidrig

erfarenhet av farmares fattigdom. Dar hade varit miss-

viixt pa grund av langvarig torka. Manniskorna hade

blivit apatiska. Barnen voro ovardade och holjda av

smuts. Deras sma fotter voro sa svarta och forhard-

nade att de mest liknade hovar. En bild fran denna

plats fastnade i hennes minne. Det var en hop ulsvultna

svin i en oppen falla. De voro i fard med att sluka en

av de sina, den som varit minst i stand att forsvara

sig mot de andras glupska hunger. Farmarens hustru

sag likgiltigt pa detta fasansfulla skadespel, dar hon stod

i dorren till den fallfjirdiga stugan, en bild av fortvivlan.

Jane Addams och en kompanjon gjorde nu ett miss-

lyckat forsok med en farm. De hade hoppats att knnna

visa battre resultat, men voro inte skickade for upp-

giften. De salde snart nog alia sina vanskotta far och

voro glada att slippa ifran experimentet utan storre

forlust. Det var inte pa detta omrade hennes eminenta

uuglighet skulle utveckla sig.
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Jane Addams foretog sa sin andra Europaresa. I Lon-

don bevistade hon ett mote av strejkande, fosforfor-

Ellen Gates Starr.

giftade flickor fran en tandslicksfabrik, ledda av en

kand arbetare. Hon fick dar hora omtalas de laga 16-

nerna, de bedrovliga och hiilsovadliga forhallandena

2. — Verdandis smdslcrifter. 312.
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i tandsticksfabrikerna och forskrackles av flickornas tit-

seende, som bar syn for sagen. Detta var forsta gangen

Jane Addams kom i beroring med den da unga arbetar*

rorelsen.

Hon fortsatte farden till Rom, dar hon studerade kata-

komberna med siirskilt intresse. Emellertid insjuknade

hon for lang tid i en svar reumatisk sjukdom och fordes

till Rivieran nastan som invalid. Hon bade dar god tid

under sin konvalescens att ligga och tanka pa att nu

fick det vara slut pa. dessa forberedelser for livet, somi

inte gavo henne verklig tillfredsstallelse. Tanken pa att

bilda ett settlement
1 foresviivade henne svagt, men eget

nog kom sjalva vackelsen senare som en moralisk reak-

tion efter att hon hade bevistat en tjurfiiktning i Madrid.

Hon ville se och inhiimta allt av intresse under sin fard

i Europa och skulle saledes ocksa se det beryktade

spanska folknojet.

Efter detta fattade hon beslutet att gora upp sin plan

for ett settlement och att tala om saken med sin van

miss Starr. Hon hade dittills inte vagat antyda sin tanke

for henne av fruktan att bli avradd. Till sin gliidje

mottes hon med entusiasm och med lofte om bitrade i

arbetet.

Miss Addams reste sa till London for att grundligt

studera allt som dar fanns att lara vid Toynbee Hall

och People's Pallace. Har kom hon in i aktivt arbete.

Den passiva perioden av hennes liv var for alltid forbi.

1 En social kulturcentral i en storatads fattigkvarter, dar ideellt

ooh praktiskt arbete bedrives i folkbildningssyfte och diir manniskoS
iran skilda Famhitllslager motas som likar och dela med sig at var-

andra av sin livserfarenhet. Ordets innebord torde bli klargjord i det

foljande. Settlementsiden ar utgangen fran engelska studentkretsar.
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Hull-House,

I januari 1889 borjade Jane Addams och henries

vaninna miss Starr s6ka efter en lamplig plats i Chicago

dar de kunde borja satta sin plan i verket. De fram-

stiillde tanken med stor iver for sina vanner, och den

rnottogs i regeln sardeles val. Men den kanda skolman-

nen Thomas Davidson ogillade den, liksom han ogillade

kooperation och vad han kallade kollektivt liv. Emel-

lertid erkande han femton ar senare att fordelarna vid

settlementet langt overvagde de nackdelar han hade

fruktat.

Med tiden tick Jane Addams adagalagga att hon hade

haft ratt i att ett stort och gastfritt hus, belaget mitt i

den annars sa isolerade framlingskolonien, skulle bli

till nytta for Chicago. Hon ville oppna ett settlement i

den overtygelsen att de skilda samhiillsklasserna aro

beroende av varann omsesidigt och att hon skulle kunna

finna en uttrycksform for samhorigheten dem emellan.

Nar de bada damerna gingo och sokte efter en till-

fredsstallande plats for sitt tillamnade foretag, fingo de

med sig bade stadsmissionarer och ett par aldre tid-

ningsman. De senare tycktes anse det hela vara en

romantiskt aventyrlig mission.

En eftermiddag tog tidningsreportern miss Addams
med sig till den sa kallade anarkistsondagsskolan. Den

unga liiraren var en tysk student som med flammande

entusiasm ledde barnens sang. Tidningsmannen, som

inte forstod tyska, fragade vad det var for nagot av-

skyvart de sjong. Nar hon oversatte de enkla orden i

Korners vackra dikt, blev han missnojd och tittade

snett pa henne. Hon erfor da for forsta gangen att om
man behandlade en Chicagoman som kallades anarkist
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pa samma satt som andra medborgare, sa gjorde man
sig sjalv hogeligen misstankt.

En annan sondagseftermiddag akte miss Addams forbi

ett vackert gammalt hus som tilldrog sig hennes upp-

miirksamhet och tjusade henne pa grund av sitt fran

gatan avskilda lage och sin rena stil med en vacker

korintisk pelargang som omgav huset pa tre sidor. Hon]

beslot att uppsoka hnset nasta dag, men hur hon sokte

dag efter dag, kunde hon inte aterfinna det, och maste

slutligen avsta fran vidare forsok.

Tre veckor diirefter Iriiffade hon plotsligt pa sitt sokta

hus. Det var visserligen uthyrt, men efter nagra under-

handlingar. lyckades hon fa hyra andra vaningen och

ett stort rum i den forsta. Huset var byggt pa femtitalet

at en av Chicagos aldsta pioniarer mr Charles J. Hull,

och hade sedan haft manga Sgare. Det ansags spoka

i huset, sa att hyresgasterna i andra vaningen hade

alltid en stor pyts med vatten staende vid trappan som
skyddsmedel mot spokena. Deras forklaring av denna

sed kom Jane Addams att anta att det var en kvarleva

fran tron pa att spoken inte kan ga genom rinnande

vatten.

Husets agarinna, som genast blev intresserad for fore-

taget, upplat snart hela huset, och har sedan dess troget

fortsatt sin frikostighet allteftersom settlementet utvid-

gats till numera tretton stora byggnader. Settlementet

lick biira sin forsta agares namn och kallades »Hall-

House*.

Nu borjade inredandet av det nya hemmet. Miss Ad-

dams tror att ingen ung husmor nansin placerat saker

i sitt eget hus med storre gliidje an hon och hennes

viininna gjorde niir de ordnade och prydde sitt Hull-

House. Den 18 September 1889 var alll fardigt, och de

hoppfulla viinnerna flyttade in.

I sin hanforelse over sitt settlement glomde de pa
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kviillen att stanga en sidodorr till gatan. Den stod all-

deles 6ppen, och de kande sig pa morgonen glada att

se sina grannars iirlighet bevisad.

Halsted Street, dar Hull-House ligger, var pa. den

tiden en oerhort vanvardad och smutsig gata med usel

belysning och elandig stenlaggning. Myndigheterna hade

for vana att aldrig ta ett initiativ utan att bll tvingade

till det, vilket sallan hiinde, dar befolkningen var sa

energilos som har. Dar bodde runtomkring tusentals

fattiga syditalienare, polska och ryska judar, bomare

med flera, men inga skandinaver. Manga bland dessa

framlingar hade sett battre dagar men hade inte formatt

uppehalla sin levnadsstandard utan mast flytta till denna

fattiga stadsdel, dar hyrorna voro billigare. Sa fort det

var dem mojligt, lamnade de denna trakt. For alia dessa

blev settlementet naturliglvis en kar lillflyktsort. De voro

roade av lasning, och har kunde de fa lasa sa mycket

de ville.

Redan under de forsta veckorna startade miss Starr

i miss Addams matsal en lasecirkel for unga kvinnor.

De visade ett beundransviirt intresse for lasning. Tva

medlemmar av klubben ato middag hos dem en gang

i veckan och voro da behjalpliga med ett och annat i

huset. En fin gammal dam hade kommit till dem pa

besok for att, som hon sade, annu en gang fa leva i

en atmosfar, dar idealismen blomstrade. Hon gjorde

fangslande upplasningar for det tacksamma auditoriet

och gav upphov till en klasslyp som blev ytterst popular

och sedan dess har fortlevat genom aren — en pro-

dukt av social atmosfar och allvarligt studium.

Frivilliga hjalpkrafter kommo snart. En fortjusande

ung flicka ledde en kindergarten i Jane Addams salong.

Hon kom var morgon den langa vagen fran sitt hem.

Hennes munterhet alia dar gjorde det ljust och fortog

all hogtidlighet. En dag beskrev hon vid lunchen hur
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hon hade forsokt att inplanta nykterhetsprinciper i

en italiensk mor, till vilken hon hade tillbakasant en

femarig dotter som hade kommit till kindergarten all-

deles drucken av vindrankt brod som barnet hade fait

till frukost. Modern horde artigt pa lararinnans predikan.

Nar den var slut, gick hon efter sina basta vinsorter

och bjod gasten att dricka. Nar hon avbojde det ena

efter det andra, hamtade den valmenande vardinnan ett

glas visky, och sade: »Se har har jag skaffat er den,

akta amerikanska drycken.» Alia forsok att forklara

och formana voro fruktlosa. Den unga liirarinnan miss-

tankte att hela resultatet av hennes forklaring for denna

formorkade sjal var att hon nu trodde att i Amerika

brnka barnen fa sitt frukostbrod doppat i visky i

stallet for i det latta italienska vinetl

Kindergarten var ganska liirorik for de undervisande

ocksa. De liirde sig bland annat hur redan bland dessa

sma lamm den sociala atskillnaden kan forefinnas. En

overlagsen liten italiensk pojke vagrade att sitta bred-

vid en liten Angelina darfor att »hon iiter makaroni

sa hiir» — han holl handen hogt uppe i luften, lutade

huvudet tillbaka sa att den vidoppna munnen skulle

kunna ta emot den inbillade makaronikaskaden. Han
visade sa hur gaffeln riitteligen skulle foras fran tall-

riken till munnen. Angelina nickade allvarsamt och

godkiinde denna skillnad mellan herrskap och bonder.

En ung flicka organiserade den forsta riktiga pojk-

klubben, som sedan har utvecklats sa att den nu upptar

ett femvaningars hus med plats bade for undervisning

och noje och med en for saken hangiven ledare.

Folkskolan, hade pa den tiden inte upptagit hand-

arbete pa sitt schema. Jane Addams var darfor ange-

lagen om att i sina klubbar utfylla denna brist genom
undervisning i alia slags handslojd, som mycket roar

barn. Nar barnen lamna skolan vid fjorton ars alder
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'ar'det, som Jane Addams funnit, viktigt for dem att vara

•stadigvarande bundna (ill ett stalle som erbjuder dem
ikvallsklubbar och kurser tillsammans med sina gamla

'kamrater. Hull House bereder dem en overgang fran

skollivet till arbetslivet. Och dar kunna de ocksa halla

till under arbetsloshetstider.

Jane Addams agnar inte endast sina omsorger at de

unga. Hon glommer inte heller de gamla. Pa nyarsdagen

samlas traktens gamla pa Hull-House. Da beratta de for

varann om svunna tiders modor och finna gladje i atf

uLbyta minnen. Manga bland dem ha kommit sig upp,

och flyttat bort, men atervanda i alia fall till Hull-

House pa denna motesdag. Och dessa gamla och deras

ibarn ha mangen gang givit god hjalp nar Jane Addams
har velat forbiitlra radande forhallanden. Och de ha

genom goda handlag velat underlatta for dem som iinnu

ha det svart att kampa sig fram.

Lange forvanade folk sig over alt den som kunde fa

bo i aridra stadsdelar iinda ville bo har. Det var det

besynnerligasle de nansin hade varit med om. Men
smaningom larde man sig varfor Hull-House borde ligga

just dar det lag, mitt i fattigkvarteren.

Lika naturligt som Jane Addams fann det att ge mat

St de hungriga och vard at de sjuka, lika naturligt

tyekte hon det vara att bereda nojen at de unga och

trevnad at de gamla. Hon ar lika vidsynt som vid-

Ibjartad.

Alltifran borjan tycktes de hjiilpbehovande ha klart

for sig att Hull-Housedamerna voro villiga alt gora alia

slags tjanster. De anmodades diirfSr att komma och ut-

fora varjehanda for dem tamligen ovana forriittningar,

sasom att svepa doda, bada nyfodda barn och skota

sjuka. En gang flngo de tjiinstgora vid ett illegitimt barns

fodelse under viintan pa doktorn som drojde och da



24 JANE ADDAMS

ingen av de omgivande irlandska malronorna ville »r5ra

vid en sadan som hon».

Ibland traffade de pa manniskor som voro sa betryckla

och elandiga att de inte ville besoka moltagningarna

och kurserna i Hull-House. Aven dessa maste fa slod

pa ett eller annat satt.

Sent en hostkvall kom en liten stackars nygift fem-

tonarig italienska och sokte skydd pa Hull-House for

att komma undan sin man som i en veckas tid hade

slagit henne var kvall niir han kom hem fran arbetet

darfor att hon hade tappat sin vigselring. Jane Addams
kom pa detta satt i beroring med eliinde av alia mojliga

slag.

Hull-House blev ljuspunkten i immigranternas liv, nar

del var som morkast. Somliga av dem hade forut levat

sa ytterligt isolerade att det t. ex. lmnde att en italiensk

gumma som tick se friska rosor uttryckte sin forvaning

over att de kunde ha hallit sig den langa vagen fran

Italien. Hon kunde inte tro att de hade vaxt i Amerika,

dar hon hade levat sex ar utan alt ha sett nagon ros,

fastan hon under hela sin Amerikatid hade bolt i nar-

heten av en blomsteraffar och genom en 5 cents aktur

hade kunnat komma till de offentliga parkerna, dar rosor

blommade. Hon hade inte dromt om att bege sig dit

ensam, och ingen hade tagit henne med sig. Hon kande

inte till annat an den skrapiga gala, dar hon bodde, och

dar hon anstrangde sig for att anpassa sig efter de for

henne sa friimmande amerikanska forhallandena.

I det hela var Jane Addams imponerad av den godhet

och hovlighet som de fattiga immigranlerna visade henne.

Redan de forsta dagarna lades den enkla manskliga

grunden som ar sa viktig for ett liv bland fattiga. Hon
betraktade som en forman att bo i ett industrikvarter,

och larde snart sanningen i att det som gor manniskor

lika fir i sjalva verket mycket bade biitlre och finare
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an det som atskiljer dem. Dessa grundlikheter, sager

hon, utplana latt de mindre betydelsefulla olikheterna

i ras, sprak, tro och tradition, blott de ratt betonas.

Snart inriktades Jane Addams mal pa att astadkomma

ett centrum for ett Iwgre medborgerligt och sociall liv

liksom att bilda och underhalla uppfostrande och filan-

tropiska foretag och att forbattra forhallandena i Chi-

cagos industridistrikt.

Sommaren 1892 hollo de etiska kulturforeningarna en

sommarskola dit de inbjodo representanter for den da

nya settlementsrorelsen for att diskutera filantropiska och

sociala fragor. Jane Addams konstaterar med tillfreds-

stallelse att alia de som hon minns som entusiasterna

vid denna lilla konferens ha under arens lopp for

kortare eller liingre tid iignat sig at settlementen fastan

de ocksa varit publicister eller statstjiinstemiin med
annat arbete. De ha funnit att settlementet ar varde 1

fullt som en metod, en vlig alt narma sig den sociala

fragans losning.

I elt foredrag som Jane Addams holl vid ovan-

namnda konferens yttrade hon bland annat att de viil-

signelser som vi anse forbundna med ett forfinat och

kultiverat liv kunna goras universella och mdste goras

universella om de skola vara i stand att bli ett var-

aktigt gott. Det goda vi tillforsakra oss sjalva ar ovisst

och flytande sa hinge det inte ar tillforsakrat alia.

Hon varnar manniskor for att halla sig utanfor halva

mansklighetens nod och kamp. Om vi forsumma social

hjiilpsamhet neka vi oss sjalva det som kunde gora

vart liv sa mycket viirdefullare och liimna outvecklade

och bortdoende vikliga och lyckliggorande gavor inom

oss. Den miinskliga solidaritetskanslan ar A och i

alia Jane Addams goranden och latanden. Den in-

plantar hon hos de tusen och ater tusen unga hon

leder.
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Det ena nya och stora foretaget efter det andra har

borjats oeh framgangsrikt fortsatts inom Hull-House.

Ett folkkok inrattades nar miss Addams upptackte hur

sommerskor tvingades att forsumma familjens foda nar

de for en svaltlon maste arbeta dagen i Linda. Nu fmgo

de kopa billig men narande mat fran folkkoket.

Ett annat foretag som har gjort oviirderlig nytla ar

det sa kallade Kaffehuset. Pa den tiden voro saloonerna

de enda stallen, dar immigranterna kunde samman-

traffa och halla sina sma familjefester, brollop, barndop

och dylikt. Dessa salooner voro till stor del baserade

pa. spritutsklinkning, vilket hade till foljd att moten

och tillstallningar dar ofta slutade med oorduing och

brak. Nu blev Hull-House i stallet elt behagligt socialt

centrum, dar grupper av olika slags folk samlas utan

all spritfortiiring. Har motas skolliirare, affiirsfolk, Hull-

Housebor ocb andra.

Jane Addams forsta kooperativa foretag var Hull-

House kooperativa kolforbund som holls gaende i tre ar,

men da maste nedlaggas pa grund av deliigarnas obilliga

fordran att fa en korg kol gratis for var sjatte de kopte.

Det nilsta kooperativa forsoket lyckades sa mycket

battre. Det var ett pensionat for unga arbeterskor. Iden

hade uppstatt hos arbeterskorna sjalva under en strejk

vid en stor skofabrik, da det visade sig alt de flickor

som voro beroende av sina pensionat voro de forsta

att ge tappt av fruktan att bli uppsagda om de blevo

efter med betalningen. 1891 hyrdes tva vaningar for

andamalet. Settlementet ansvarade for mobleringen och

betalade forsta manadshyran. Sedan redde sig klubben

sjalv och har alltjamt statt pa egna ben och utmarkt

sig for god kamratanda.

Efter tre ar upptog klubben husets alia sex vaningar.

Smaningom blev det dock nodviindigt att bygga ett

eget hus for denna >->Jane Club» som den kallade sig.
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Det var naturligtvis ingen latt sak aft skaffa pengar

till ett stort hus, men Jane Addams avslog andock be-

stamt ett frikostigt erbjudande av en rik man som hon

visste underbetalade sina arbeterskor, och for ovrigt

hade daligt rykte. Genom detta avslag uppstod en livlig

diskussion bland allmanheten om fula satt att skaffa

sig rikedom. Huset blev sedan byggt av en gammal

I

mi}

Pojkklubben i forgrunden, Bowen Hall, Gymuastikhuset, Teatern ooh
Smith Hall.

van till Hull-House, och bebos alltjamt av den fram-

gangsrika kooperativa Janeklubben.

Det var naturligtvis med stolthet och gladje Jane

Addams sag det ena huset efter det andra resa sig pa

Hull-Houseomradet. Det visade viirlden att Hull-House

striivade efter att ge immigranterna uppfostran saval

som rekreation. Nar en miingd pojkar som anvant

Hull-Houses lilla gymnastiksal tyckte sig behova storre
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rum for sina gymnastiska ovningar sa byggde strax en

Gbicagoman ett gyranastikhus at dem.

Men sa latt och lekande var penningfragan minsann

inte alltid. Mer an ett golt forslag maste uppges av

brist pa pengar.

Niir Hull-House emellanat blev missforstatt och motte

svarigheter, ansag Jane Addams det bero pa att hon

inte hade haft tid att tillrackligt forklara saken for

manniskor. Bland annat beskylldes Hull-House alt vara

irreligiost. Dar mottes ju folk av alia trosbekiinnelser

fran oster och vaster, vilket ansags bevisa irreligiositet

och klandrades. Till forsvarande beskyllningar ater-

komma vi.

Traktens smabarn blevo ofta ytlerligt vanvardade

medan modrarna voro borla om dagarna. Hull-House

maste darfor tjanstgora som barnkrubba innan sadana

annars funnos. Denna barnkrubba sammanforde Jane

Addams med modrar som ensamma fingo bara hela

forsorjningsbordan nar deras man voro odugliga eller

forfallna. Hon beundrade deras trofasta karlek till sina

ovardiga man.

1890 bildades i Hull-House »Arbetarnas sociala veten-

skapsklubb*, som hade mote en gang i veckan under

ledning av en engelsk arbetare. Efter ett inlednings-

foredrag vidtog diskussion och livlig debalt i iimnet.

Denna klubb torde ha varit orsaken till att Hull-House

tick rykte om sig att vara ytterst radikalt. Folk ville

inte skilja pa vad enskilda medlemmar yttrade i diskus-

sionens hetta och vad Hull-Houses agare sjalva kunde

ha for mening. Den mest utpraglade anarkisten bland

medlemmarna blev sedermera en passiv och ofarlig

buddist. Till foljd av dessa diskussioner blev Hull-

House misstankt fran de mest motsatta hall.

En gang nar Jane Addams talade pa annat stalle for

en forsamling av sekularister, ropade en man med ratt
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utseende till henne att hon som levde pa millionarer

skulle akta sig for att tala som hon gjorde.

Som yttrandefriheten var en siirdeles kanslig punkt

for Jane Addams, svarade hon att eftersom hon varken

tankte leva pa millionarer eller lata dirigera sig av

arbetare, sa iimnade hon uttala sin arliga mening utan

att radfraga nagondera av dem. Till hennes forvaning

utbr5t radikalerna i en viildig applad. Och diskussionen

viinde sig och tog upp fragan om nodviindigheten av

att motsta tyranni varhelst man motte det om man
ville att demokratiska institutioner skulle kunna hallas

livskraftiga.

Pa klubbens sjuarsdag skrev sekreteraren att han

inte kunde paminna sig mer an tva ganger under denna

tid da en talare hade forgatt sig. Vid bada dessa till-

fiillen hade det varit en collegeprofessor, som »inte var

van att bli motsagd». Radikalerna diiremot voro vana

vid heta debatter och skarpa meningsskiljaktigheter.

Jane Addams upptiickte de mest upprorande forhal-

landen betriiffande barn i industriarbete. Hon fann att

man i sex veckors tid hade latit flickor arbeta i en

karamellfabrik fran klockan sju pa morgonen till nio

pa kvallen. Likasa alt nigra pojkar hade blivit ilia

skadade av en maskin pa grund av bristande skydds-

atgiirder. All t sadant hade fatt passera utan minsta an-

miirkning.

Den enda lag om barnarbete som fanns i Illinois

rorde arbete i gruvor. Fabrikerna anviinde sig gtirna

av barnarbete, da. det kunde betalas siimre och barnen

ofta talade engelska battre an de vuxna.

Pa den tiden fanns iinnu inte nagon statislik over

Chicagos industriella forhallanden. Kn av Hull-House-

damerna hemstallde till statens arbetsdepartement att

undersoka utsvettningssystemet i barnarbetet. Chefen

for byran uppdrog da at henne att utfora denna under-
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sokning. Nar hennes rapport hade blivit inliimnad till-

sattes en specialkommitte som skulle ntirmare studera

fragan. Foljden harav blev slutligen den forsta fabriks-

lagen i Illinois, som bland annat bestamde en minimi-

alder av 14 ar for barn som anstalldes i fabriks-

arbete.

Men innan denna lag kunde bli antagen, var det nod-

vancligt att upplysa allmanheten. Jane Addams och

hennes medhjalpare talade diirfor for denna lag varenda

kvall i tre manaders tid bade pa offentliga moten och

inom allahanda organisationer. De talade pa sa manga
modramoten som mojligt for att overtyga modrarna om
nyttan saval for dem sjiilva som for deras barn av en

sadan lag.

Nar fragan om attalimmarsdag uppstod, sa bildade

arbeterskor en entusiastisk »Attatimmarsklubb» som
sammantradde till overlaggningar i Hull-House. De ville

siitta sig in i litteraturen i iimnet och grundligt bereda

sig for att kunna paverka allmanhetens kanslor for

denna sak som betydde sa mycket for dem. De lyckades

uppna atminstone en tiotimmarsdag, vilket da betrakta-

des som ett stort framsteg.

Jane Addams var verksam for att fa arbeterskorna

organiserade, vilket sags med ganska oblida ogon av

arbetsgivarna. Ur arbeterskornas klubb framtradde med
tiden nigra bland de allra framsta i arbeterskornas ro-

relse. Ett par av dem ha blivit ordforande i den stora

landsorganisationen, » National Woman's Trades Union

League*.

Jane Addams har manga ganger varit anlitad i med-

lingskommitteer mellan arbetsgivare och arbetare. Hennes

hallning vid strejker och arbetstvister har alltid varit

opartisk, men sa fort en strejk utbrot sa misstanktes

Hull-House orattvist for uppvigling till strejk endast pa

grund av sitt intima forhallande till kroppsarbetare.
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Nar arbetare i det hela taget gjorde nagot misshagligt,

sa foil en skngga pa Hull-House. Men lika ofortrutet

fortsatte miss Addams arbetet for dem som behovde

henne.

Bland de manga goda foretagen inom Hull-House ma
ocksa niimnas att Jane Addams vissa kvallar i veckan

samlade familjer av en och en nation i sander. Pa den

italienska kyallen fick hon bjalp av bildade italienare.

En redaktor av ett italienskt blad blev sa intresserad

genom bekantskapen med sina landsman att han startade

en jordbrukskoloni i Alabama, med vilken Hull-House

samarbetade. Det var en stor gliidje for miss Addams
att se trettio syditalienska familjer, som hade varit

jordbrukare i sitt hemland, nu fa flytta ut pa landet

for att odla jord, vilket de visste sig duga till. De hade

kant sig bortkomna och olyckliga i den stora staden,

och voro nu gliidjestralande.

De tyska immigranterna stodo pa ett vida hogre

kulturplan an de italienska. Pa deras veckoaftnar sjongs

tyska folkvisor och holls litteraturkurser. Dessa aftnar

leddes av en bildad tysk dam, som aterforde sina

landsman till tysk historia och till den poesi, som de

sa lange hade saknat. Bland de tyska radde en stark

karlek mellan foraldrar och. deras engelsktalande barn.

Settlementets storsta varde for dem var kanske att fa

vistas i stora rum med tillgang till musikaliska nojen

och alt ater fa erfara en nastan bortglomd entusiasm.

Jane Addams sag soners och doltrars stora civerrask-

ning av att hora sin moder sjunga eller se hur hennes

kinder fargades vid appladerna och att se hennes

gammaldags nigning till tack. Det var latt att genast

upptiicka i barnens satt en stigande aktning for modern,

och mer forstaende for den aldre kulturen som forut

varit dem obekant.

Nar den blivande presidenten i Tjeckoslovakien, pro-
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fessor Masanjk fran Prag holl forelasnin'gar vid uni-

versitetet i Chicago blev han mycket bedrovad over

den materialism, som hans landsman hade nedsjunkit

i. All deras energi hade sa upptagits av att fortjana

pengar att alia andra intressen hade fallit bort.

Men Jane Addams minns en rorande handelse nar

professor Masaryk talat till bomiska immigranter i Hull-

House och uppmanat dem att frigora sig fran denna

ben&genhet att glomma sitt hemlands civilisation och

den stora entusiasm, som hade bundit dem samman i

den panslaviska rorelsen. En bomisk anka bland

ahorarna, som forsorjde sig sjiilv och sina tva barn

med rengoringsarbete, skickade genast ut sitt yngsta

barn att kopa en knippa rosor for de 25 cents som
hon skulle ha till maten for nasta dag och gav dem till

talaren. Ett vackert bevis pa hur djupt hans ord hade

gatt henne till hjartat.

Jane Addams hade lixnge lidit av att se hur hastigt

barnen gledo ifran sina foraldrar och deras forflutna, som
var dem alldeles friimmande. Hon fick nu iden till att an-

lagga ett arbetsmuseum, nar hon en dag sag en italiensk

gumma med ett uttryck av hemlangtan talmodigt spinna

pa. sin sliinda. Hon salt i solen pa en trappa som hon

brukat gora i sitt hemland. Hon, liksom andra italienska

modrar, hade forlorat valdet over sina amerikaniserade

barn. Jane Addams tankte da att nagot matte Hull-

House kunna gora for att liira de unga att se med
aktning pa det gamla. Det behovdes en bro mellan

gammalt och nytt, mellan Europas och Amerikas er-

farenheter. Hon borjade da med en utstallning av

gamla metoder att spinna och viiva i skilda lander.

Hon trodde att formagan att se livet som en helhet

behovdes battre i immigrantkvarteret i en stor stad an

nagon annanstans, och att bristen pa. denna formaga

just var en kalla till missforstandet mellan europeiska
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immigranter och deras barn, liksom mellan dem och

deras amerikanska grannar.

Jane Addams lyckades fa fram en liten intressant

textilhistorisk utstallning. I ett rum arbetade en syrisk,

en grekisk, en italiensk, en rysk och en irlandsk kvinna,

var och en pa sin skilda metod. Kvinnor fran det inre

Ryssland blevo hogst forvanade nar de fingo se en

spinnrock. Nagon sadan hade inte anviints pa deras

hemtrakt. Inte mindre an sju olika metoder att spinna

farms bland immigranterna.

En fordel med det alltjamt fortfarande textilmuseet

ar att det erbjuder immigranterna den angenama om-

vaxlingen att de fa tillfalle att sjalva fungera som
undervisare i stallet for att som annars standigt bli

undervisade av amerikanerna saviil som av sina egna

barn. I arbetsmuseet kunde saledes de forut forbisedda

plotsligt bli hedrade, diirfor att de kunde nagot som

de andra inte kunde, vilket gagnade deras forhallande

till sina barn. Arbetsmuseet har smaningom tillviixt,

och har standig tillgang pa kvinnor som demonstrera

arbetsmetoderna. Deras arbeten av hemspunnet garn

saljas, och aro en eftersokt och ekonomiskt inbringande

vara. Arbetarna fa litet kunskap om det material de

dagligen handskas med och fa se den historiska foljden

i arbetsmetoderna. Utvecklingslinjen kan foljas helt till

den moderna fabriken.

Ett av de starkaste banden mellan Hull-House och

framlingarna ar firandet av deras nationalhogtider.

Dessa fester bli ocksa ett band mellan foraldrar och

barn och oka amerikanens forstaende av invandrarna.

Den forsta festen av detta slag tirades till Garibaldis

minne pa hans fodelsedag. Den vackte stor entusiasm.

Hans byst blev skiinkt till Hull-House och utgor natur-

ligtvis en gladje for alia italienare.

Likasa var det en sammanbindande afton nar hundra-

3. — Verdandis smdskrifter. 312.
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arsdagen av Mazzinis fodelse firades. Den dagen ville alia

italienare komma tillsammans. Unga italienare kommo
tagande med en viildig byst av denne man, som hade

forstalt broderskapets betydelse mellan nationerna.

Bysten forarades till Hull-House.

Vid grekernas fest, som firades till antikens minnen,

voro Ghicagos borgmiistare och den grekiska kyrkans

primas placerade bredvid varandra. Det hela var lilro-

rikt och nytt for amerikaner och kart for grekerna.

Besok hos Tolstoy.

Jane Addams hade noga studerat Tolstoys bocker

alltsedan hon hade last »Min religion*. Hon langtade

att se om Tolstoys foretag att delta i kroppsarbetet

hade skankt honom frid. Som vilokur efter en lang

sjukdom reste hon darfor till Ryssland 1896 for att fa

triiffa den man som hade formatt att leva i enlighet

med sitt stranga samvete, och den diktare som pa ett

sa ovanligt satt hade omsatt sina teorier i handling.

Forsedd med introduktionsbrev till oversattaren av

Tolstoys bocker, mr Maude i Moskva, begav hon sig

dit. Han erbjod sig att introducera henne pa Jasnaja

Pol j ana. Tolstoy motte dem kladd i den grova ryska

arbetsblusen. Mr Maude, som val visste att Tolstoys

uppfattning om filantropi var ogillande, framstallde

hennes Hull-Houseverk noblare och mer enastaende an

hon sjalv skulle ha vagat gora, nar han presenterade

henne. Tolstoy horde pa tyst och allvarligt och sade

ingenting, men sneglade pa de enligt den tidens mod
oerhort langa armarna pa hennes resdrakt. Sa lyfte

han upp den nedhangande armen och holl ut den i

hela dess bredd och fragade om hon inte fann en sadan

kladsel vara ett stangsel mot folket, och tillade: »Det
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ar ju lyg nog i en arm alt gora en hel klanning at en

liten flicka.*

Jane Addams svarade att hur enorma hennes iirmar

an voro, sa hade arbeterskonia i Chicago ojamforligt

storre, och att om hon skulle folja Tolstoys exempel

och klada sig i bondedriikt sa stod hon infor det svara

valet mellan de trettisex landernas olika driikter som
voro representerade i Hull-House, vilket gjorde saken

mer komplicerad. Grevinnan Tolstoy kom henne till und-

sattning och beriiltade hur ocksa hon en tid hade foljt

mannens teorier och sytt klader at sma flickor av det

overflodiga tyget i slapet pa. sin basta klanning, men
hur hon smaningom hade blivit driven till en annan

slandpunkt som hon lillradde miss Addams att genast

inta.

Viirre blev det sedan niir varken grevinnan eller

nagon van fanns till hands, da Tolstoy framkastade

fragan vem som forsorjde henne och hur hon tick »be-

skydd».

Hon svarade honom att hennes farm forsag henne

med livsfornodenheter, varpa han genast infoil : »Jasa,

ni ar en jordiigare som inte lever pa sin gard ! Tror

ni er kunna hjalpa folket biittre genom att oka befolk-

ningen i en fullproppad storstad an ni skulle gora

genom att odla er egen torva?»

Miss Addams kiinde forebraelsen an starkare nar

Tolstoys dotter kom hem till eftermiddagsteet, rait fran

skordefallet, diir hon hade arbetat sedan klockan fem

pa morgonen. Hon sag ganska uttrottad ut, men darom

sades ingenling.

Dar funnos gilster fran manga lander. Alia hade

kommit for att lara av denne man, som de kiint drag-

ning till pa grund av just hans personliga offer att

stalla sig i jambredd med det enklaste arbetsfolket, det
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som odlade sin torva, borstade sina stovlar och gjorde

ren sitt stall.

Miss Addams, som sa manga andra, hade ofta kant

som den tyngsta borda att vara medveten om diver-

gensen mellan den demokratiska teorien pa ena sidan

som sager oss att kroppsarbetaren bar ratt till sam-

hiillets intellektuella tillgangar och pa andra sidan for-

hallandena sadana de iiro, niir massor av manniskor

aro sa overlastade av arbete alt de varken ha tid eller

energi nog over for sjiilsodling. »Vi tro pa teorin, men
handla som om vi inte trodde pa den.»

Men Tolstoy hade forenklat sitt liv, arbetade med
sina armar och blev diirfor forebilden for manga av

sina samtida. Bland dem som sulto hos Tolstoy denna

kvall i bans tradgard hade nog alia ursiiktat sitt bris-

tande kroppsarbete med att de gjorde samhal-let storre

nytta pa annat satt. Ingen hade dock haft mer skill an

Tolstoy att kanna sig befriad fran grovarbete pa grund

av sitt geni och de stora intellektuella bidrag ban

skankt vtirlden. Men langtifran att anse sin tid vara

for vardefull att offras pa kroppsarbete och handarbele,

sadant som att sy sina stovlar, ville ban tviirtom inte

avsta fran det.

Det forefoll dock miss Addams som vore det liillare

for en ryss an for nagon annan att komma till Tolstoys

standpunkt. Nar en rysk bonde talar om arbete, menar

nan jordbruksarbete eller »brodarbete», som det har

blivit kallat. Tolstoy har manga ganger nedskrivit sin over-

tygelse hiirvidlag. Miss Addams menar att han har gjort

det allra bast i skildringen av Levins morgon pa skorde-

fiiltet, niir han kanner sorgen och ensamheten forsvinna

och en ny och frammande broderskapskansla for bon-

derna uppsta. allteftersom hans lie gick i takt med
deras.

Det langa middagsbordet for den talrika familjen och
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de manga gasterna var dukat i tradgarden. Grevinnan

presiderade vid den fina europeiska middagen, serverad

av betjanter, medan Tolstoy och hans jordbrukande

dotter sutto vid ett sarskilt litet bord och ato en torftig

soppa med svart brod och drucko kvass utan att gora

minsta anmarkning om den mat som de andra foredrogo

att. ata.

Hela familjen var den kviillen mycket upptagen av

en just timad handelse. En ung rysk spion hade kommit

till Tolstoy, forkladd till skollarare och utsiind for att

fa ett exemplar av Tolstoys censurerade bok »Livet».

Sedan spionen hade sprakat Iangt in pa natten med
Tolstoy, gick han sin viig med en kopia av det for-

bjudna manuskriptet, men.olyckligtvis for honom sjalv

hade han blivit omvand till Tolstoys asikter, bekiinde

for myndigheterna och blev sand till Sibirien. Tolstoy

hade nu skrivit till en Moskvatidning att det var oratt-

vist att landsforvisa liirjungen nar man lamnade lararen

oantastad.

Diskussionen om denna handelse forde in pa hela

Tolstoys »ickemotstands»teori. Jane Addams kunde inte

dela hans overtygelse harvidlag. Hon lamnade emeller-

tid Jasnaja Poljana fylld av en massa nya tankar. Vid

aterkomsten till Tyskland agnade hon sig under en

manads tid helt at lasningen av de bocker av Tolstoy

som voro oversatta till engelska, tyska och franska.

Resultatet harav blev att hon fann sig bora anvanda

minst tva. timmar varje morgon i sitt lilla bageri som
hyligen hade blivit inrattat i kaffehuset i Hull-House.

Visserligen var ett tva. timmars kroppsarbete bara en

kompromiss, men hon hade svart att forsta hur hon

skulle kunna fa tid till mer.

Brodbakning forefoll henne vara det for henne natur-

Iigaste kroppsarbetet emedan hon hade lart det som
barn. Hennes far hade niimligen fordrat av sina dottrar
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att de pa sin tolfte fodelsedag skulle bjuda honom pa

ett vallyckat velebrod, som de sjalva hade bakat. Och
han hade stallt stora fordringar pa detta brod.

Under hela hemresan beharskades hon av tanken pa

»brodarbete». Men val hemkommen stod hon infor verk-

ligheten med en mangd manniskor som sokte henne

efter frukosten och en hel trave med brev som skulle

oppnas och besvaras. Allt detta kunde hon inte asido-

satta for att radda sin sjal med att baka brod. Hon
maste uppge forsoket.

Pioniarverksamhet i samhallet.

Det var ganska klart att Jane Addams' tid var alltfor

dyrbar att nedliiggas pa brodbakning som kunde ut-

foras lika bra av andra. Hon hade viktigare saker att

gora i hemmet och samhallet, inte minst det senare,

dar de mest olikartade uppgifter ropade pa henne.

Dafortiden stodo till exempel soplarar pa Chicagos

gator fyllda av stinkande avskrade. Runtomkring och

pa dessa lekte barn. Miss Addams klagade forgiives

hos myndigheterna over dessa otillfredsstallande for1

hallanden. Visserligen hade hennes klagomal nagon for-

battring till foljd, men alltjiimt fann hon tillstandet

olidligt. Da lat hon Hull-Housefolk g5ra en systematisk

undersokning av stadens avskriidesforhallanden i alia

delar av staden och stallde dessa i forbindelse med
dodssiffran i de olika stadsdelarna. Hon fiek hjiilp av

kvinnornas klubb, som tre ganger i veckan inspekterade

gardar och gator under den heta sommartiden.

Miss Addams fick slutligen offentligt uppdrag att ut-

fora inspektion av soplarsskotseln inom ett visst distrikt.

Lonen hiirfor var tusen dollars om aret. Det var ingen

sinekur att stiga upp klockan sex om mornarna och
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tillse att renhallningsmannen borjade sitt arbete i ratt

tid eller att folja de overfyllda vagnarna som har

och dar spillde sitt innehall under farden, och alt forma

entreprenoren att oka antalet vagnar fastan han pastod

sig forlora pa varje ny vagn och klagade over att den

forra inspektoren hade nojt sig med mycket farre vagnar.

I en trang gata upptacktes att gatliiggningen lag djupt

under den av sopor och skriip smaningom betydligt for-

hojda gatan. Miss Addams fordrade nu att renhallnings-

kommissionijren skulle gora ren gatan, och efter mycken
strid fick hon sjalva borgmastarn pa sin sida, och gatan

blev rengjord.

Under tiden holl hon moten med modrar och under-

visade dem i hygien och hur halsovadlig bristande ren-

lighet var, saval i hemmen som pa. gatan, i synnerhet for

barnen. Barnadodligheten hade bevisligen varit mycket

stor till foljd av bristen pa renhallning. Jane Addams
lyckades fa en kvinna anstalld som officiell hnsunder-

s5kare. Hon hade forut varit Jane Addams frivilliga

bitrade. Detta vackte till en borjan ond blod. Hon fick

forklara for folk att det inte var underligare alt en

kvinna gjorde husinspektion an att lion kom for att

skota husets sjuka. Man tyekte att det var intet »kvinno-

jobb» att inspektera gator och gardar m. m. Mannen
hade varit mindre striinga.

Emellertid hade denna omsorgsfullt utforda inspek-

tion till foljd en stor forbattring i renligheten. Och en

vacker dag visade det sig att dodssiffran i det av miss

Addams omhandertagna distriktet hade sjunkit till mer
an halften av vad den fdrut hade varit. Niir denna

glada underrattelse kom till Kvinnornas klubb blev det

jubel. De hade ju haft stor andel i resultatet och hade

genom detta sitt arbete vunnit en allmananda som var

viilgorande.

Jane Addams lyckades ocksa att fa bort ett skra-
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pigt hus och fa en stor lekplats ordnad i dess stiille.

Hull-House ikliidde sig underhallsansvaret for platsen

under tio ars tid, varefter staden overtog det.

Lekplatsen anviindes for allahanda fester. En stor

majfest med »majdrottning» och munter dans firas

arligen for 7—800 av klubbmedlemmarnas barn. Era

ar beslots att till majdrottning skulle utses den lilla

flicka soin hade uppsamlat mest pappersskrap i alleerna

och pa gatorna. En hel mangd barn hade niimligen

organiserats att utfora detta samhiillsnyttiga arbete.

Miss Addams' intensiva verksamhet i renlighetens tjiinst

upptogs ganska ilia av manga bland de striingt efter-

hallna gardsagarna. Hon forlorade till och med atskil-

liga bidragsgivare till sitt Hull-House, men det kunde

inte hjalpas.

Nar hon lyckades att framkalla forbud for forsiilj-

ning av kokain till minderariga, kom hon i skarp kon-

flikt med manga droghandlare som hade haft lysande

inkomster pa denna handel. Miss Addams kan aldrig

glomma ett offer for kokainet, en ung italiensk gosse

som hade gatt forst som ett muntert, vackert barn i

hennes kindergarten, och sedan i hennes klubbar som
en livlig och duktig pojke, och sa. plotsligt blev till

oigenkannlighet forstord av kokain och dog. Sadant

kunde hon inte se utan att ingripa.

Miss Addams har varit outtrottlig i sitt samhalls-

arbete. I manga fall har hon borjat foretag och under-

sokningar som sedan overtagits av samballet eller

staten. I andra fall har hon och hennes medhjiilpare

ensamma utfort arbetet. Hon har gatt i spetsen pa det

mest beundransviirda och osjalviska siitt.

Under de tva. forsta Hull-Housearen hade hon tre

badrum och flera duschrum som fingo begagnas av

traktens folk. Dessa bad blevo anledningen till att Chi-

cagos forsta badinrattning blev uppford, oaktat stora
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farhagor uttalades bland myndigheterna att baden inte

skulle bli begagnade. Miss Addams' forutsiigelse att de

skulle bli eftersokta besannades over forvantan. I Hull-

Houses 15 duschrum serveras arligen 6,000 betalade

duscbbad och i badrummen mer an 12,000 helbad till

medlemmar i Hull-House.

Pa satnma salt tjanade hemvardsskolan i Hull-House

som modell for senare upprattade olTentliga skolor.

Kurser ges for 200 flickor om aret i matlagning, biidd-

ning och annat som hor till varden av ett hem, allt

rned praktisk ovning. Har fa aven modrar komma och

liira sig sy sina barns kliider.

Hull-House har ocksa inrattat en liten Montessori-

skola, ledd av tva Hull-Housedamer som ha studerat

den nya skolformen vid Montessoriskolan i Rom. Bland

de manga skolor som hallas i Hull-House ar en frilufts-

skola pa. taket for klena barn. Den ar forsedd med
oppna sovtiilt och fyller sitt andamal. Dessutom halles

en sarskild klass for undernarda barn.

Miss Addams sorjer omsorgsfullt for barnens hiilsa

genom gymnastik och friluftsliv i riklig man. All slags

sport idkas intensivt.

Manga bland de foretag, vartill Hull-House har tagit

initiativet ha sa smaningom overlatits till staden eller

till viilgorenhetsforeningar. Samarbetet mellan Hull-

House och de offentliga myndigheterna tycks vara det

basta alt doma av deras tillmotesgaende. Sa t. ex. ha

flera lekplatser upplatits. En gang i veckan avstangas

nagra gator for att anvandas till vidstriicktare lekplats.

En tandklinik halles av staden i Hull-House, dar alia

barn som tillhora Hull Houses klubbar och skolor fa

nodig vard och hygieniska lardomar. Likasa finns dar

en allman medicinsk klinik som beviljar samma for-

maner och iiven ger undervisning at modrar i barna-
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vard, forutom atskilligt annat. En postfilial och en post-

sparbank aro ocksa stationerade i Hull-House o. s. v.

Chicago har nu en forening till skydd for stadens

ungdom och till undanrojande sa langt mojligt av fre-

stelser och faror for de unga. Foreningens centralbyra

ar forlagd till Hull-House, varifran initiativet till denna

skyddsverksamhet har utgatt. Hull-House deltar fort-

farande i arbetet och overlater numera pa. foreningen

manga sadana fall som det forr ensamt tog itu med.

Pojkarna rita efter naturen.

Hur behovlig denna verksamhet iir bevisas bast av att

under 1905 behandlades inte mindre an 2,485 fall.

Chefen for denna organisation iir en mangarig Hull-

Housebo.

Genom stora donationer, mestadels av kvinnor som

ha velat hugfasta minnet av nagon kar bortgangen som
intresserat sig for Hull-House har det fatt ett stort och

vackert belaget sommarhem pa. landet, dar ett hundra-

tal barn fa njuta av tradgardens frukter, simbad och

annat som kan frojda ett barnahjarta. Ute i naturen

spela de pjaser, gora korgarbeten och annat handarbete,
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rita och mala efter naturen, och roa sig pa basta siitt.

En liten orkester bidrar till den dagliga trevnaden.

Under en stor pergola, som ger takskydd, kunna barnen

leka i alia vader.

Ett femtital pojkar med tva forestandare bo i ett

sarskilt hus. Ett av husen ar upplatet at konvalescenter

och modrar med smabarn forutom at kindergarten-

barnen jamte Montessoriskolan. Maltiderna intas gemen-

samt av hela kolonin. De sma barnen ata vid sarskilda

.sma bord.

Ett av husen ar skankt for eleverna i musikskolan.

Kulturella foretag.

Hull-House agnar mycket arbete at barns musikutbild-

ning. Musikskolan upptar en hel rad med rum. Flera

bland eleverna ha blivit framstaende artister eller duktiga

yrkesmusiker. Pa vintern anordnas offentliga konserter

varje sondagseftermiddag. Hull-House samarbetar med
Chicagos symfoniorkester som ger populara konserter,

till vilka biljetter saljas i Hull-House. Hull-House har

en h5rsal, »Bowen-Hall» som rymmer 1,750 personer.

Tva goda, konserterande musiktrior ha ufgatt fran

Hull-House. Jane Addams haller mycket pa. konsten,

sarskilt musiken, som uppfostringsmedel, det som bast

kan forbinda olika samhallsgrupper.

At den dramatiska konsten iignas ocksa stort intresse.

Hull-House har sin egen teater som har fatt betydelse

for Chicago. Diir spelas for barn av barn, och dar

spelas av vuxna for barn, alltid for fullt hus och med
gott program. Endast det basta anses gott nog.

Grekerna voro fortjusta nar de fingo spela Sofokles'

Ajax for »de okunniga amerikanerha*. Alia aro roade

av scenisk konst och alia tiders dramatiska forfattare
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spelas anda till var tids Shaw, Ibsen och Galsworthy.

Dessa senare aro sarskilt populara.

Jane Addams anser den dramatiska traningen vara

uppfostrande. Barnen lara sig att behiirska sprakel och

sig sjalva under detta arbete. Klubbarna hjalpas at att

mala kulisser och forfardiga kostymer m. m. De ha sin

egen orkester somibland till och med spelar de ungas

egna komp'ositioner.

Dansklasser for olika aldrar ge en nyttig ersattning

for offentliga dansnojen. Dansen kan-vara en god mot-

vikt mot enformigt arbete, och ger ett naturligt utlopp

at ungdomens livsgladje. Folkdanser ovas och utforas

pa den sa kallade nojesaftonen som ges en gang i

veckan f5r barnen i de hogsta klasserna. Till dessa

nor beriittelser och historik som bakgrund for danserna.

En gang om aret firas en sfor gliidjefest med manga

forberedelser och anstrangningar att astaclkomma nagot

nytt och nojsamt. Att bli inbjuden till denna fest anses

vara en sardeles stor forman. Ingen tillstallning vare

sig av en klubb eller eljest iir tillaten utan overinseende

av en av Hull-Houses styresman. Modrar kiinna sig darfor

trygga for sina unga nar de ga till nojen pa Hull-House.

Kvinnoklubbens sista mote i juni agnas at att fira

alia de unga som ha tagit sin slutexamen vid hogre

eller lagre, offentlig eller privat skola. Pris utdelas da.

till dem som ha hogsta betyg i uppmarksamhet och

uppforande genom hela skolan.

En gang i manaden gores en bjudning for folk som

tycks vara overgivna och sakna alia siillskapsnojen.

Pa en av de italienska aftnarna inbjods en gang endast

kvinnor. Men ingen enda kom — de sande i stu.Uet

sina man. Att kvinnor skulle fa foretrade framfor mannen,

det stred alltfor mycket mot deras begrepp.

I borjan sag det dystert ut med alia de ovantade arbe-

tarna, som sutto uppradade kring vaggarna. Men aftonen
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utvecklade sig till succe, da miinnen borjade dansa

tarantella med outtrottlig iver och sjongo neapolitanska

singer.

Italienare motas en gang i manaden och ha foredrag

i litteratur, konst och vetenskap. De vilja hoja den

intellektuella tonen bland italienarna i Chicago. Unga

italienskor ha bildat en klubb, kallad »Giovinetta», dar

stor harmoni ar radande.

Bland judar, varav finns en mangd, rader hiir som
overallt annars stor sammanhallning. Aven de ha sin

egen klubb.

Biblioteksklubben besorjer vandringsbibliotek. Pojk-

klubben har sina 1,000 bocker som flitigt liisas, diiri-

bland bocker av Selma Lagerlof. En Hull-Houselidning

redigeras och publiceras av unga man. Bibliotek och

liisrum aro tillgangliga hela dagen och utgora ett efter-

s6kt aftoncentrum. Dar finns bocker och tidningar pa

alia sprak. Chicagos offenlliga bibliotek lanar dem bocker.

Under arbetsloshetstider ar liisrummet med sin oppna

spiseld en kar tillflykt for unga man.

En familjeklubb, kallad »The Friendly Club» sarnlas

tva ganger i veckan och ar mycket besokt. Den iir sar-

skilt vardefull, da inte mindre an tolv nationer aro

representerade i klubben. For dem som leva ett hart

liv ar denna klubb till stor gladje. Nyarsafton firas med
middag i kaffehuset, da de ge varann presenter.

Den italienska »cirkeln» mots var vecka och ger en

maskeradbal under karnevalstiden. Denna bal bildar en

av de mest piltoreska och karakteristiska handelserna

i Hull-House och dirigeras av Hull Housedamer.

Femton kommitteer svara var och en for sin avdel-

ning av de olika foretagen i Hull-House. En mer full-

iindad organisation an den som genomgar hela Hull-

House kan svarligen tankas. Den vederliigger pa det

mest glansande siitt pastaendet att kvinnor inte duga
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till att organisera, ett slagord som for ovrigt motsages

av varje viilordnal storre hem.

Under kriget koramo mbdrar och hustrnr till soldater

var torsdagskvall till Hull-House for att fa rad och

hjalp. De sjongo och liiste brev fran soldater. Och hela

klubben skrev var gang minst ett brev som sandes till

soldater sarskilt till dem som lago pa sjukhus. Ibland

hollos foredrag for dem for att skingra deras sorgsna

tankar.

Foredragsverksamheten vid Hull-House ar mycket

betydande. Ofta ge universitetsmiin upplysande forelas-

ningar i vetenskapliga, filosofiska, sociala och litterara

iimnen. Aven i mer praktiska amnen halles foreliis-

ningar. De mest besokta kurserna ha varit de som givits

i litteratur, sprak, matematik, teckning ocb malning.

Kurser ges aven i snart sagt. alia slag av handslojd

och konstindustri, maskinskrivning, folografering m. m.

Konstskolan i Hull-House har givit sa gott resultat

att en utstallning av skolans alster pa begaran mast

sandas runtom i staten och iiven till New York och

S:t Louis. Den mottes av mycket berom av konstkriti-

kerna. Likasa. ha de ungas konstindnstriella arbeten

fatt erkannande.

Hull-House har tre sarskilda krukmakargrupper for

olika aldrar. Krukmakararbetet har aterfort en miingd

konstnarligt begavade pojkar som overgivit konsten

sasom for litet brodgivande. Deras arbeten aro en sa

begarlig handelsvara att en liten butik ar oppnad till

forsaljning av dem. Det anses att konstskolan i Hull-

House har bidragit till att konstindustrin i Amerika har

forbattrats. Barn ha har fatt tillfalle att ge uttryck at

vad de ha kant, och deras lalang har vardats syste-

matiskt.

Hull-House har ocksa anordnat nagra vackra konst-

utstallningar i sitt konstgalleri som har god belysning.
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Man har fatt lana nagra av Chicagos allra basta saval

malningar som etsningar och gravyrer. Dessa dyrgripar

ha bevakats val bade natt och dag. Sadana utstallningar

ha givit arbetare tillfalle att fa se god konst. En intres-

sant omrostning gjordes for att utrona vilka konslverk

som voro mest uppskattade. Manga tusen rostsedlar

avgavos.

En italienare uttalade sin forvaning over att finna

att amerikaner brydde sig om konst. Han hade trott

att de inte fragade efter nagot annat an dollarn. Sjalv

var han fortjust att ater fa se konst som i sitt hem-

land. Han hade inte vetat alt det fanns ett offentligt

konstgalleri i Chicago eller att det fanns hem i Amerika,

dar konst varderades hogt.

En grek var hanford av att fa se bilder av Akropolis.

Han hade levat tretton ar i Chicago och aldrig traffat

nagon som vetat det minsta om det gamla Grekland.

Han hade tagit med sig fran Aten fotografier som han

trott skulle intressera amerikaner att se. Men ingen

hade brytt sig om dem, nar han hade visat dem.

Bland de manga foreliisande gasterna i Hull-House

var den kiinde och andligen hogt staende ryssen, furst

Krapotkin. Nar han kom till Amerika och holl forelas-

ningar, blev han mottagen med stort intresse och akt-

ning. Det vackte intet uppseende att han bodde i Hull-

House under sin vistelse i Chicago, men tva ar senare,

nar president McKinley blev mordad, gjordes den

oskyldiga ryssens besok till anledning att anfalla Hull-

House. Den valmenande Krapotkin hade alltid oppet

erkant sig vara anarkist. Likafullt hade han fatt tala

aven vid statens universitet och infor Chicagos litterara

och venskapliga sallskap utan minsta anmarkning. Dessa

institutioner kallades emellertid nu inte anarkistiska

som Huil-House benamndes.

Vreden over mordet pa presidenten blev panikartad
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och gick aven ut over miss Addams och hennes verk-

samhet. Pa samma satt niir en italiensk immigrant mbr-

dade en prast i Colorado. Han hade aldrig varit i Chicago,

an mindre i Hull House. Likafullt pastods det att han

hade lart sig hata kyrkan av Giordano-Brunoklubben i

Hull-House, en italiensk klubb som tillfalligtvis hade

haft mote i Hull-House men eljest lange haft sin egen

klubblokal. En av medlemmarna i klubben bodde i Hull-

House och hade kommit i konflikt med en av de kyrk-

liga for att han hade kallat upp en offentlig skola efter

Garibaldi, vilket de klerikala inte kunde tala. Emeller-

tid fortfor Jane Addams att i frid och endrakt sam-

arbeta med prasterna nar det gallde att lindra sorg och

nod.

Att vara rattvis mot misshagliga hade sina besvarliga

foljder. En Chicagodam drog in sitt arliga bidrag till

Hull-House diirfor alt det hade hjiilpt en rysk lands-

flyktig. Hon, som hade traffat rysk aristokrali i Europa,

sade sig veta att den ryska revolutionsagitationen var

bade oklok och obehovlig!

Bland upplysningsforetagen intar foreliisningarna for

arbetare om s5ndagskviillarna ett betydelsefullt rum.

Svarigheten ar blott att fa foreliisare som pa en gang

aro tillrackligt kunskapsrika och nog praktiska i sin

framstallning for att kunna bli populara bland arbetarna

som ha stora fordringar.

I den sa kallade Shakespeareklubben ges Shake-

spearetolkningar som foljas med intresse. En ung

fabriksflicka berattade att hennes tankar voro fyllda

av Shakespearefigurer niir hon holl pa med sitt me-

kaniska arbete. Hon kunde inte begripa vad hon forut

hade tankt pa. Hon trodde narmast att det hade varit

pa ingenting.

Just detta att ge andlig naring at den arbetande och

bereda omviixling i den enformiga sysselsattningen och
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att vidga den tranga horisonten ar en av huvudupp-

gifterna i Hull-Houses verksamhet.

Elt vackert prov pa mod och sjalvstandighet visar

Jane Addams genom sin negerklubb. I regeln undvika

och utesluta amerikanerna som bekant negrer sa mycket

som mojligt. Men Jane Addams ar nog storsinnad att

iiven verka for det foraktade fiirgade folket.

Nar man nu har hort, om ocksa blott en del av Jane

Iiigang till Hull-House.

4. — Verdandis smdskrifter. 312.
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Addams jattearbete i Hull-House och i samhiillet, sa

tanker man sig kanske att en kvinna med sadan har-

skargava maste vara en manhaftig och stark kraft-

kvinna med myndig ton, men det ar sa langtifran

fallet att hon tvartom ar en slirdeles kvinnlig och kropps-

ligen svag dam som talar med mild rost och upptrader

helt ansprakslost i enkel viirdighet.

Jane Addams har grundat vlirldens storsta Settlement

och hon kanner varenda detalj i de 13 husen — till och

med var tavia som hanger pa viiggarna. Och hon kanner

de 10,000 manniskorna som varje vecka trada innanfor

dorrarna i Hull-House. Hon viilkomnar modern med
schalen pa. huvudet med samma iilskvardhet som hon

visar den framstaende utliindske gasten, som besoker

Hull-House.

Samhallsmodern Jane Addams har varit storslagen,

darom kan blott finnas en mening. Men an mer stor-

slagen skola vi mahanda finna fredshjallinnan Jane

Addams, eller fredsmodern, som hon iiven kallas.

Jane Addams fredsmodern, Fore krigets borjan

och under de forsta krigsaren,

Jane Addams skrev sin bok »Peace and Bread in

Time of War* i avsikt att ge en kort skildring av de

anstrangningar som gjordes av en grupp kvinnor i

Forenta stalerna under kriget liksom av deras forbin-

delse med kvinnorna i andra lander, med vilka de

gemensamt bildade » Women's International League for

Peace and Freedom», en organisation som numera om-

fattar avdelningar i mer an 30 lander och forbindelser

i annu flera.

Nar nyheten om den europeiska konflikten kom till

Amcrika mottogs den over hela landet med den star-
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kaste reaktion mot krig. Som en protest mot krig ledde

William Lloyd Garrisons dotter ett stort kvinnotag

genom New Yorks gator. Den kansla som foranledde

Huvudkvnrteret for Women's International League for Pence and
Freedom i Geneve.

taget vann gilland'e i hela pressen. Universitetsprofessorer

hollo foredrag om att ett krig oundvikligen avbryter

allt socialt framatskridande och skjuter tillbaka civilisa-

tionen. Carnegiestiftelsen siinde ut forelasare i landet

som hollo foredrag om fredsrorelsens historia. Jane
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Addams talade fredssak vid 12 hogskolor for lalrika

och fredsivriga ungdomsskaror.

Det fanns emellertid redan da unga man av mer
krigisk typ, som inte besokte dessa foredrag, liksom det

fanns en och annan professor — alltid en iildre man
— som uppeholl den traditionella krigsglorian. Men i

stort sett var motviljan mot krig fullkomligt allmiin i

Amerika.

Jane Addams langa erfarenhet bland immigranter

hade overtygat henne om alt vanskapligt och koopera-

tivt samband mellan folken blev mer och mer mojligt

att avagabringa. Nu inte blott avbrot kriget den koope-

rativa goda viljan, utan trangde den tillbaka.

Kriget skilde genast immigranterna at. For Jane

Addams vida syn och hjarta var del omojligt att fiista

avseende vid om eft hjiilpbehovande barns foriildrar

voro italienare och diirfor stodo pa de allierades sida

eller om de tillhorde ett land som holl ihop med
centralmakterna. Hon revolterade inte endast emot

krigets grymhet och barbari utan an mer mot ned-

brytandet av broderskapet i miinskligheten.

Inom fa manader hade flera organisationer mot krig

bildats, daribland » Union Against Militarisms med miss

Wald som ordforande och » Women's Peace Party » med
Jane Addams i spetsen. Women's Peace Party var

resultatet av en tva dagars overlaggning i Washington,

till vilken inbjudan hade utfiirdats av miss Addams
och den kanda rostriittsledarinnan mrs Chapman Catt.

Pa ett m5te, besokt av tretusen personer, bildades sa

Women's Peace Party, vars program antogs.

Forsta punkten i programmet giillde sammankallan-

det av en konferens fran neutrala lander, som genast

skulle verka for att erna en snar fred. Bland de fol-

jande punkterna var begransning av vapnen, organi-

serad opposition mot militarism i Forenta staterna,
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ungdomens uppfostran till fredsideal oeh slutligen re-

geringens tillsiittande av en kommission bestaende av

man och kvinnor med uppdrag att befordra internatio

nell fred.

Dessa punkter vackte pa. sin tid ratt rhycket upp-

marksamhet. De voro da nya, men blevo sedan allmant

erkanda. Den forsta punkten, planen om oavbruten

medling, hade redan forut framlagts av miss Julia Grace

Wales fran Wisconsins universifet. Den hade godkiints

av bada husen i statens lagstiftande forsamling oeh

sants vidare med tillstyrkan till Forenta staternas kon-

gress.

Forutsattningen for forslaget var overtygelsen om att

alia de krigforande liinderna onskade fred snarast moj-

ligt, savida de kunde fa den pa formanliga villkor. I

planen ingick darfor forslaget att en internationell kon-

ferens av experter skulle sitta sa lange kriget varade.

Den skulle framlagga fornyade forslag for de krig-

forande i internationellt nppbyggande anda och ha en

vetenskaplig men inte diplomatisk funktion.

Denna neutrala medlingskonferens ansags sa viktig

att forslaget harom utsandes till massor av offentliga

organisationer i Forenta staterna, jamte en inbjudan

att bevista en fredskonferens i Chicago i mars manad
och att sluta sig till en fredsfederation. En sadan blev

ocksa bildad och holl massmoten med yrkan pa en

konferens av neutrala.

Kvinnornas Peace Party viixte hastigt inom fa ma-

nader och fiek blomstrande avdelningar i Kalifornien

och Minnesota, saval som i de ostra staterna, Boston-

avdelningen med 2,500 medlemmar forde en framgangs-

rik kamp och vann allmanna opinionen for fornuftiga

fredsvillkor och for ett mojligt forkortande av kriget.

Ett antal ledande kvinnoorganisationer blevo filialer till

Women's Peace Party. Overallt voro kvinnor ivriga for
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fredsrorelsen och begivna pa fredslitteratur. Under de

forsta manaderna av 1915 var det annu jamforelsevis

latt att samla folk i fredssyfte. Ingen kande sig darmed

verka for en impopular sak.

Tva manader efter Washingtonkonventionen bildades

i Holland »Centralorganisationen for varaktig fred». I

Amerika fanns redan i samarbete med Women's Peace

Party en aktiv kyrklig forening for internationellt broder-

skap, vilken hade utsant en medlem till Europa som
reste fran land till land och pa neutral mark i Holland

sammantraffade med kyrkans man fran bada sidor.

Hela varen 1915 arbetade kvinnorna intensivt med
sin fredspropaganda, varvid anvandes alia mojliga

metoder. En kvinnlig trio reste omkring och sjong en

gripande sang mot krig; en liten teatertrupp engagerades,

som upptradde runtom i landet mod ctt drama av

Euripides, diir kvinnorna klaga och kriget stiimplas som
en skam. Till finansierande av denna sceniska propa-

ganda skiinkte Carnegiestiflelsen for internationell fred

en summa av 5,000 dollars.

I mars 1915 mottog Women's Peace Party en in-

bjudan till en kongress i Haag i april. Den var under-

tecknad av hollandska, brittiska och belgiska kvinnor,

och var avsedd som en protest mot krig, i vilken man
hoppades att kvinnor i alia lander skulle delta. Miss

Addams ombads att presidera vid kongressen och tele-

graferade omgaende ja.

En delegation av 47 kvinnor fran Forenta staterna

antog inbjudningen. De fiesta voro medlemmar av

Women's Peace Party. Farden skedde med en hollandsk

bat, »Noordam», som forde vetelast och endast ett fatal!

passagerare. Fredskvinnorna kunde disponera salongen

och anviinde tiden for overliiggningar och forelasningar

om fredsrorelsens historia. AUt gick lugnt intill fyra

dagar innan kongressen var utsatt att borja, da. Noordam
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stoppades i Engelska kanalen, nara Dover. Man horde

kanonernas dan och sag luft- oeh krigsfartyg av alia

slag runtomkring.

De forsta engelska tjdningar som kommo ombord

Jane Addams.
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innehollo en skarp opposition mot den beramade kon-

gressen, som ansags forsvaga soldaternas moral. Freds-

kvinnorna kallades »Peacetles» och deras foretag for-

lojligades for ovrigt pa ett siitt som senare blev mycket

vanligt.

Under de tre dagar fartyget lag for ankar, telegraferades

flitig't till alia som hade politiskt inflytande i England

och som voro kanda av nagon av de ombordvarande

delegerade. Atskilliga telegram till Washington avgingo

ocksa. Om telegrammen haft asyftad verkan eller inte

ar obekant. Nog av, Noordam fick tillstand att fortsatta,

och delegationen landade i Rotterdam tva timmar fore

kongressens oppn.ande.

Amerikanskorna hade mer tur an den engelska dele-

gationen, vilkens 87 medlemmar blevo liggande i en

engelsk hamn pa grund av det forbud mot all trafik i

Nordsjon som utfardades samma dag de skulle ha av-

rest. Forgiives vantade de pa en lagenhet att komma
over, vare sig med bat eller flygmaskin. Lyckligtvis hade

tre engelskor rest tidigare och utgjorde en liten men
god delegation.

Kongressens delegationer representerade tolv nationer,

krigforande och neutrala. Motena besoktes av anda till

2,000 ahorare, som betalade intrade, men inte fingo

delta i forhandlingarna. All diskussion om krigsorsakerna

och sjalva krigforingen var striingt forbjuden. Diskus-

sionen fordes med omsesidig artighet och vardighet.

Den behandlade med kraft och intelligens fragan om
fredsvillkor och mojligt forekommande av krig.

Polisen hade tydligen vantat sig oroligheter, ty under

de forsta dagarna var laktarn fullsatt av polisman. De

indrogos emellertid da det visade sig att ingenting

storande eller oroande forekom eller behovde befara's.

Det var en vacker syn nar de belgiska delegerade

rackte de tyska handen innan de satte sig ned vid deras
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sida pa estraden. Alia de kvinnor som kommo fran

krigforande Hinder hade fatt utsta atloje och manga

slag av svarigheter. Mannen ogillade kongressen och

manga voro rentav fientligt sinnade mot den.

Vid aterkomsten fran kongressen sattes de delegerade

fran en av de nordtyska staderna i fangelse endast pa

den grund att de hade bevistat en kongress tillsamman

med kvinnor fran fiendeland. Sa olika voro mans och

kvinnors uppfattning.

En serie omsorgsfullt avfattade resolutioner blev

resultatet av tre dagars forhandlingar. En kommitte,

bestaende av fem medlemmar fran varje land, bildades

med centralbyra i Amsterdam. Den kallades » The Women's

International Committee for Permanent Peace*.

Kongressen beslot vid sitt sista mote att dess resolu-

tioner, speciellt den om en neutral konferens, skulle fram-

lamnas av en deputation av kvinnor fran neutrala

lander, till stats- och utrikesministrarna i de krigforande

landerna, och detsamma goras i alia neutrala lander av

kvinnor fran de krigforande.

I maj och juni besoktes alltsa 14 lander av delegerade

fran kongressen. Det blev mojligt for dem darfor att

de voro kvinnor, att astadkomma ett utbyte av fragor

och svar mellan huvudstiider som annars voro stangda

for varann. Overallt, utom fran en av de franska stats-

mannen, uttalades samma meningav regeringsmedlemmar

som voro ansvariga for krigets fortsattande, namligen

att deras land vore villigt att genast upphora med
kriget, om nagon hederlig metod att tillforsakra dem
freden kunde avagabringas.

Alia utan undantag fritogo sig fran allt ansvar for

krigets fortsattande, och forutsade Europas bankrutt om
kriget forlangdes. Samma ord uttalades av de framsta

statsmiinnen i London som i Berlin, i Wien som i

Petrograd, i Budapest som i Havre, dar den belgiska
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regeringen hade sitt tillfalliga siite. En utrikesminister i

ett av de stora krigforande landerna forsakrade: »Mitt

land skulle inte se nagot oviinligt i en sadan aktion

fran de neutrala.* I ett motsatt land yttrade en minister:

»Vad vanta de neutrala pa?» »Min regering skulle inte

lagga hinder i vagen for en sadan institution*, sade en

tredje.

Genom sadana yttranden viixte kvinnornas tillit till

utsikterna for en neutral konferens. »Ni har riitt», sade

en minister, »det skulle vara av storsta betydelse att

sluta striden genom snara underhandlingar hellre an genom
fortsatta militara anstriingningar som endast resultera i

mer och mer forodelse oeh oersiittlig forlust.» En annan

statsminister sade: »Ert forslag ar det fornuftigaste som

har framlagts for oss under de senaste sex manaderna.»

De utsiinda blevo mottagna av stats- och utrikes-

ministrarna i England, Tyskland, Ungern, Italien, Frank-

rike, Ryssland och Belgien samt i fern neutrala lander

daribland Sverge forutom Forenta staterna. Dessutom

mottogos de i Rom — utan kongressens mandat — av

paven och kardinalsekreteraren.

Miss Addams, som reste fran det ena krigforande

landet till det andra, forvanade sig over hur oforbehall-

samt folk uttalade sig mot krig med en frihet i orda-

lagen som senare inte fillats i nagot krigforande land.

Bland unga man vid universitetet i Cambridge radde

en verklig revolt mot krig och mot de iildre man som

voro ansvariga for det, och som uppmanade till hat,

intolerans oeh hamnd utan fruktan for motsagelse av

den yngre generationen. Man hade annu inte blivit van

vid kriget.

Jane Addams fann alt i alia lander underholls i stor ut-

strackning entusiasmen for forisiittandet av kriget av den

animositet pa omse hall som viixt fram ur sjalva sattet

for krigforingen. England var rasande over det oerhorda
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som skett i Belgien, Tyskland var ursinnigt over Eng-

lands blockad som svalte ut tyska kvinnor oeh barn

o. s. v.

Det forefoll miss Addams och hennes foljeslagerskor

i deras »naivitet» som hon uttrycker sig, att om blott

pressen kunde frigoras och ett medlingserbjudande goras,

sa skulle kriget med sina lopgravsfasor kunna upphora

innan en ny vinter borjade — ett hopp som blev grund-

ligt sviket.

Efter aterkomsten till Amerika samlades dar de dele-

gerade fran Holland, England och Osterrike. De utfardade

ett »manifest», som de kallade sitt uttalande, med
motiverat yrkande pa sammankallandet av en neutral

konferens. Detta dokument ar for lange sedan borfglomt.

Det har drunknat i senare handelser, men nar det forst

framlades, moltogs det med ganska valvilliga kommentarer

i de neutrala landernas press pa bada sidor om Atlanten.

Det var kanske svart att opponera mot en sa enkel

begiiran, nar de delegerade sade sig ha fulla bevis for

en sligande onskan och avsikt hos stora delar av de

neutrala folken att upphora med ofruktbar likgillighet

och i handling visa sin goda vilja.

1 Sverge t. ex. hade 400 moten hallits pa samma
dag i skilda delar av landet med begaran att regeringen

matte ingripa. Man ansag inte langre att ansvaret for

det hopplosa tillstandet vilade endast pa de krigforande

nationerna, det vilade iiven pa de neutrala regeringarnas

och folkens vilja. De som hade blivit sparade fran krigets

chock kunde inte frita sig fran sin fulla del av ansvaret

for krigets fortsattande.

Women's Peace Party holl sitt forsta arsmote i januari

1916. Rapporterna visade att massmoten hade hallits

over hela landet. Medlemsantalet i foreningen hade vaxt

till 40,000. Genom sin anslutning till Women's Inter-

national Committee for Permanent Peace tillhorde de
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en internationell sammanslutning som vid den tiden

hade fasta avdelningar i 15 lander.

Kongressens program, som antogs av arsmotet, om-

fattade bland annat matt och steg for opposition mot

allman och obligatorisk militartjiinst, tillsiittande av en

kommission som skulle behandla alia aventuella fragor

mellan Forenta Staterna och Orienten.

Vid Women's Peace Partys tredje arsmote i december

1916 var det viktigaste som foretogs en konferens

rorande undertryckta och beroende nationer. 1 inbjudan

till denna specialkonferens fiistes uppmiirksamheten vid

det faktum att som amerikanska medborgare trodde

kvinnorna att god styrelse ar ingen ersattning for sjiilv-

styrelse, och att den federala styrelseformen erbjuder

den mest tillfredsstallande metoden att ge lokal sjiilv-

styrelse i ett land med stort omrade eller blandad be-

folkning.

Hur Amerikas internationella politik skulle kunna

stodja eller ge uttryck for dessa principer utgjorde amnet

for konferensen. Hiirvidlag framholls att goda rad borde

kunna ges av de amerikanska medborgare som sjalva

hade tillhort beroende eller undertryckta nationer, men
nu genom sina erfarenheter i Amerika blivit fortrogna

med Amerikas styrelsesatt.

Framstaende representanter for olika nationer: polacker,

tjeckoslovaker, lithauer och letter, ukrainer, jugoslaver,

albaner, armenier, zionister och hiandska republikaner

voro darfor talare vid konferensen. Denna experimen-

tella konferens, diir amerikansk erfarenhet framlades,

var inte utan sin betydelse. Den senare sa kiinde presi-

denten i Tjeckoslovakiet, professor Masarijk. var en av

talarna.

Vid detta, det sista arsmotet i Washington innan

Forenta staterna intriidde i kriget, diskuterades ocksa

den oundvikliga matbristfragan och hungersnoden med
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sina sjukdomsfoljder som maste uppsta. av ett langvarigt

krig. Att en vittomfattande hungersnod iinnu en gang

var kommen i varlden var si'trskilt upprorande for freds-

arbetande kvinnor. De paminde om Serbien, dar av

en befolkning pa tre millioner tre kvarts million man-

niskor hade forgatts av tyfus eller andra sjukdomar,

fororsakade av langvariga umbiiranden. De framhollo

att fastan skorden hade varit dalig i Ryssland 1916, sa

var dock kriget i forsta hand skulden till den 6kade

fodoamnesbristen. Fyrtio millioner man i olika lander

voro upptagna av krigsfjanst. Tjugu millioner man och

kvinnor underhollo armcerna med sitt arbete i ammuni-

tionsfabriker och kanske lika manga i all annan krigs-

industri, skeppsbyggeri m. m. Europas akerfiilt arbetades

ofullstandigt av kvinnor och barn, ubatar siinkte oav-

brutet fartyg lastade med livsmedel, och stangde viigen

for transport. Krigselandet var hjartskarande.

Mr Hoover, som stod i spetsen for Amerikas hjalp-

kommitte, livnarde ungefar tio millioner manniskor i

Belgien och norra Frankrike. Men lika fullt fanns det

tusentals amerikaner som sorjde oerhort under med-

vetandet om att kvinnor och barn ledo hungersnod i

Europa.

Det hade varit en forfarlig besvikelse for dem som

varit delegerade vid kongressen i Haag och aterkommit

med underrattelsen om att de neutrala landerna Dan-

mark, Holland, Norge och Sverge hade varit villiga att

delta i en neutral konferens, savida Forenta staterna

ville sammankalla en sadan, alt detta oaktat nu finna

att Amerika, deras eget land, befanns vara motstandare

hartill.

Som skal harfor hade anforts dels alt en sadan kon-

ferens skulle bli en alltfor stor apparat, da man inte

kunde undga att kalla aven de sydamerikanska staterna,

dels att centralmakterna just da hade det tekniska
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militiira overtaget. En dylik konferens kunde inte bli

nagon auktoritet, sades det, forran den militara situa-

tionen blev mer balanserad.

Kvinnorna trodde sig ha givit tillfredsstallande argu-

ment mot dessa invandningar, men president Wilson ville

inte overvaga forslaget. Hans standpunkt iindrades heller

inte nar en kvinnlig medlem kom fran ett litet euro-

peiskt land med uppdrag att siiga, att hennes lilla land

ville sammankalla till en konferens om Forenta staterna

lovade att delta.

Kvinnorna tankte sig nu mojligheten av att ett oer-

hort tryck av allmanna opinionen pa vederborande i

Washington skulle kunna leda till malet. Tidningarna

voro stangda for varje allvarligt forsvar for konferens-

fragan, men daremot genast villiga att uppta alia fore-

vandningar som kunde ge skenet av att all anstriingning

for saken var absurd. Enda mojligheten var saledes att

privat paverka den allmanna opinionen.

Mrs Henry Ford, skankte da 8,000 dollars for anda-

malet. Nu telegraferades till 8.000 kvinnoorganisationer

med begaran att de skulle telegrafiskt anmoda president

Wilson att sammankalla till en neutral konferens som
ett forsok att fa ett slut pa slaktningarna i Europa.

Uppmaningen hade till foljd att inte mindre an 10,000

telegram inlopte till presidenten. Nu hade 10,000 kvinno-

organisationer fatt den tillfredsstallelsen att veta att ett

forsok hade gjorts som mojligen kunde resultera i

hammandet av blodsutgjutelsen. Ett kortvarigt hopp hade

vackts.

Vid denna tidpunkt — slutet av 1915 — intraffade

nagot som gav en ovantad utveckling at tanken pa en

neutral konferens, en utveckling som beredde pressen

pa de bada kontinenterna stor munterhet. Henry Ford

hade namligen traffat Rosika Schivimmer fran Ungern

och stimulerats i sin fredsaktivitet. Han var villig att
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finansiera en neutral konferens, och holl nu ett rad-

plagande sammantrade med Women's Peace Party.

Mr Ford hade redan i flera manader hallit en per-

sonlig representant i Washington for att kunna bli

underrattad om varje mojlighet att oppna en fredsaklion.

Men han ville att aktionen inte bara skulle ske i ord

och upplysning utan i resolut handling.

Hittills hade kvinnornas alia anstriingningar gatt ut

pa att fa till stand en konferens, stodd av neutrala

regeringar, som skulle siinda representanter. Men nu

hade det efterhand blivit klart att regeringarna inte

amnade handla. Det tycktes dock inte vara otankbart,

niir man nu narmade sig andra julen, att manniskors

sinne kunde vara oppet for ett forslag som pekade

mot en smaningom skeende ersattning av krigsmetoder

med riiltsmedel. Visserligen hade paven fore den forsta

julen forgiives manat till stillestand under julen, men
ett ars lidande kunde ha andrat de krigforandes kanslor.

Flertalet manniskors uppfattning under dessa forsta

ar var annu att det fanns en mojlighet att klara upp

atmosfaren och finna en vag ut fran den fortvivlade

situation, vari Europa hade rakat. Det fanns tusentals

amerikaner som upprikligt onskade ett slut pa detta

manniskoslaktande och langtade att fa se Europa ater-

uppbyggas. En borjan till forsoning troddes kunna uppsta

genom en sadan sittande konferens, bestaende av om-
sorgsfullt valda man fran de neutrala landerna, vilka

upptogo den ena mojligheten efter den andra for be-

gynnande underhandling. De mest sangviniska hoppades

ocksa att om en sadan konferens lyckades, sa kunde

den aven skota den internationella administrationen av

erovrade landomraden fran bada sidor till dess deras

slutliga bestammelse blivit avgjord.

Massor av »lojala» amerikaner ville ocksa ha ett slut

pa kriget darfor att de visste att ju langre kriget varade,
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dess svarare blev det att uppna. fred, och dess fler na-

tioner slungades in i elandet. De europeiska statsmiin-

nens anstriingningar tycktes vara fruktlosa. De overliito

ocksa mer och mer sina aligganden pa militarer.

Miinniskor gingo dag efter dag med en beklammande

kansla av den grasliga forstorelse som overgick varlden.

Jane Addams vaknade upp manga ganger om nalien

som ur en fasansfull mara. Hon menar att si. maste

manniskorna ha kiint det i pestens dagar i detfjortonde

arhundradet nar trettifem millioner manniskor skor-

dades av boldpest i Europa utan att nagon fornuflig

anstrangning gjordes for att hamma epidemin.

Fords storslagna och aktiva offervilja blev darfor val-

kommen for kvinnorna. Han begav sig till Washington

for ett samtal med presidenten, kanske i hopp att fa

regeringens sanktion, eller atminstone for att forvissa

sig om att ett privat foretag inte skulle vara olagligt for

regeringen. Mr Ford aterkom med besked om att presi-

denten hade forklarat honom i sin fulla ratt att finan-

siera en neutral konferens och att nan onskade honom
all framgang i foretaget.

Miss Addams tankte att kanske var det just som det

borde att Forenta staternas anstrangning skulle utga,

inte fran regeringen, men fran en selfmade affiirsman,

som tog sig an saken endast ur human synpunkt, niistan

sa som en arbetare skulle ha gjort.

Men svarigheterna borjade samma kvall nar det be-

fanns att mr Ford hade hyrt den norska baten, Oskar II,

for niista transatlantiska fard. Detta forskriickte miss

Addams. Hon tyckte att det enda lampliga vore att

konferensens medlemmar pa egen bekostnad reste till

Stockholm eller Haag med vanliga batlinjer och mindre

ostentativt.

Mr Fords svar pa hennes ivriga inviindningar var att

ju storre offentlighet man kunde bereda foretaget dess
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biittre, och att just en sadan ba.tfa.rd skulle med ens

gora konferensen effektivare kand tin nagon annan metod

vore i stand till.

Valet av deltagare var nasta stotesten. Unga sfudenter

kommo med en lista upptagande tva namn fran vart

och ett av de stora collegen och universitelen. Alia

dessa onskade bli inbjudna. Miss Addams framholl att

av dessa ungdomar knnde man svarligen hoppas nagon

direkt nytta, men hon kunde inte forbise innehallet i

det svar som gavs att vad som behovdes var inte blott

de aldres sakliga och rattsliga konferens utan aven de

ungas viirme och uppmuntran. De unga advokaterna

trodde sjiilva att deras demonstration skulle gora intryck

pa de aldre statsmiin som voro ansvariga for kriget

och som absolut forbjudit unga pacifister i Europa att

utlala sin mening.

Amerikanska studenter voro ocksa just da mycket

kansliga for att Cambridge Magazine hade blivit indraget

i England diirfor att det var antimililaristiskt och den

fredsvanliga lieiirand Russell uppmanad att avga fran

universitetet Cambridge.

Slutet blev att en grupp studenter inbjodos. De vallade

sedan en del svarigheter i foretaget. En hel flod av in-

bjudningar utgick ocksa dels till framstaende for saken

hangivna personer dels till manga som voro foga

lampliga.

Nu borjade pressen upptrada ganska oroviickande.

Nagon verklig hjiilp av tidningarna hade man visser-

ligen inte haft anledning att vanta, men heller inte det

motstand som gjordes. Sjiilva konferensen niimndes

knappast, men sa mycket mer farden och det mystiska

folk som Rosika Schwimmer pastods sta i.forbindelse

med.

Nar mr Fords slagord om att fa ut de unga ur lop-

gravarna till jul upptogs pa. forsta sidan i de dagliga

5. — Verdandis smdxkrifter, 312.
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tidningarna, da telefonerade miss Addams genast till

sekreteraren i Fordexpeditionen och bad honom for allt

i varlden halla sig till foretagets andamal, den neutrala

konferensen. Hon som nyligen hade rest omkring sa

mycket i Europa under kriget insag att en sa beskaffad

propaganda skulle bli ytterst ilia sedd och stalla hela

foretaget i en mycket farlig position.

Miss Addams uppfattning tycktes delad av flera, ty

omedelbart kom aterbud fran fem ledande internatio-

nalister, som hade amnat delta. De hade blivit alltfor

obehagligt berorda av det satt pa vilket foretaget ut-

vecklades.

A andra sidan var det manga som tyckte att anti-

krigsrorelsen i alia tider hade varit alltfor stillsam och.

negativ. Allt hjiiltemod hade gatt upp i krig och paci-

fisterna hade beskyllts for att inte fraga efter annat an

att skydda sig sjalva. Nu behovdes en demonstration for

att visa att en brinnande hag och kamratskap fanns

ocksa hos dem som icke voro militarister.

Miss Addams som nu var 55 ar gammal hade lart

sig av livet att man liitt missraknar sig pa ett foretags

varde genom att alltfor kritiskt bedoma den foretagandes

temperament och duglighet. Det kunde ju vara ganska

mojligt att mr Ford, som hade rik erfarenhet, hade ratt

i att hans bullersamma metod passade battre for situa-

tionen an den stillsamma som hittills anvants av paci-

fisterna. Han hade en overviildigande tro pa reklamens

betydelse. Delvis pa grund av denna overtygelse tog han

med sextifyra tidningsman pa baten.

Fastan miss Addams ansag att man hade alia skal att

frukta ett fiasko, sa var hon dock besluten att folja med.

Det bleve dock alltid en klar protest fran en mangd ameri-

kaner, unga och gamla, liirda och oliirda, mot krigets

fortsattande, vilket nu i Europa mer och mer betraktades

som oundvikligt.
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Miss Addams var sa. overtygad om det riktiga i en

neutral konferens aft det mindre lyckliga i farden tycktes

henne mer som en underordnad motighet for foretaget.

Det viisentliga och grundlaggande skulle ju borja forst

pa andra sidan Atlanten. Det blev tydligare for var dag

som gick att den som reste med utsatte sig for mycket

atloje och forakt. Men miss Addams ansag detta obehag

dock vara ett billigt pris for en protest mot krig.

Emellertid insjuknade miss Addams allvarligt strax

fore avresan och masle i stallet en lang tid vardas pa

ett sjukhus.

Konferensen, som holls i Stockholm under forsta delen

av 1916, blev som bekant till sist misslyckad. Alia han-

vandelser till regeringar och parlament om fredsmedling

blevo fruktlosa, men de gavo dock anledning till okad

aktivitet i antikrigsrorelsen.

Vid paskliden 1916 forsdktes en hiinvandelse till »Re-

geringar, Parlament och Folk* i de krigforande lan-

derna. Den tjanade som forelopare till Wilsons fjorton

punkter och publicerades over hela varlden. I decem-

ber 1916 framlade president Wilson sin beryktade freds-

not. Pacifisterna tyckte sig ater kunna andas. Deras

stallning kandes lattare.

Mr Ford hade alltjamt underhallit konferensen med
tiotnsen dollars i manaden. Men i februari 1917 bade

ban emellertid andrat stallning och ville inte langre

stodja det europeiska foretaget. Harmed var allt hopp

om en neutral medlingskonferens ute. Women's Peace

Party hade visserligen inte egentligen haft, nagot med
fredsbaten att gora, men att den neutrala konferensen

misslyckats var ju bittert. Miss Addams tyckte dock att

allt var lattare att bara nar man hade medvetandet att

ha forsokt varje mojlighet att forkorta konflikten.

Nu hade ett slagord slungats ut: »Detta ar ett krig

som skall gora slut pa krig.» Aven den fredsivrande
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mr Ford hade nappat pa denna krok. Miss Addams
sager att miinniskorna glomde att det slagordet hade

lurat folk forr. Aldrig hade det talats mer om att for

alltid gora slut pa krig an under den sista kampanjen

mot Napoleon. Det predikades da i feta fraser att m&let

var ateruppriittande av moralisk ordning och varaktig

fred, det poliliska systemet i Europa skulle underga for-

nyelse o. s. v.

Women's Peace Party kunde inte gilla president Wil-

sons politik i en fraga som hade uppslatt nar Danmark

ville slilja Haiti. Ingen fragade efter vad folket pa on

onskade, varfor Women's Peace Party yrkade pa folk-

omrostning i fragan. Det svarades da att befolkningen

pa Haiti otvivelaktigt onskade det. Women's Peace Party

ater menade att en sadan omrostning i liten skala gav

presidenten ett osokt tillfalle att praktisera vad han i

stor skala begarde av Europa. Nu overflyttades i stallet

tusentals manniskor fran en regering till en annan utan

nagot verkligt uttryck for att folket sjalvt verkligen

ville det.

Miss Addams var annu sjuk nar president Wilson stod

under omval, men sa langt hon orkade, talade hon och

skrev for honom och for en organisation av ett Natio-

nernas forbund. Hennes anstrangningar ronte erkan-

nande av presidenten efter valet i en inbjudan till

middag i »Vita Huset» tillsammans med nigra fa som
hade varit presidentens palitliga viinner.

Kvinnorna trodde nu att detta val skulle betrygga

landet, och halla det utanfor krig. De kiinde sig i sjunde

himmeln nar Wilson holl sitt tal i senaten i januari 1917

och framlade de fjorton punkterna som ingavo beriit-

tigade forhoppningar.

Nagra av punkterna voro forut framlagda av »The

League for democratic Controls, i England och kvin-

nornas kongress i Haag 1915 hade ocksa. upptagit de
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fiesta av dem. Presidenten hade sjalv sagt, nar miss

Addams framlade Haagprogrammet for honom, att det

var den basta formulering han hittills sett.

Wilson hade omformat punkterna i ett ojiimforligt

mycket battre sprak, och tillagt iinnu nagra fler. Tusen-

tals lyckonskande telegram instrommade till presidenten.

Bland dem det mest entusiastiska fran medlemmar i

Women's Peace Party, vilka trodde att nu stundade

den tid da Forenta staterna skulle anviinda sin stora

neutrala makt till att utbreda demokrati over hela

varlden, och till att overtyga om att demokratiska mal

inte kunde nas genom krig.

Men gliidjen blev inte langvarig. Kort diirefter for-

fiirades kvinnorna av att presidenten gjorde en fore-

dragsturne i januari 1917, forordade en storre arme och

forklarade att F5renta staterna skulle ha varldens storsta

(lotla. Och de blevo rent fortvivlade nagra veckor senare

nar presidenten sjalv blev ledare av den forberedande

krigsrorelse som var startad av bans motstandare. Det

hettes nu att Amerika hade valet mellan nationell iso-

lering eller krig. Det forefoll som om vissa inlellektuella,

redaktorer, professorer, priister m. fl. energiskt fram-

skyndade kriget tvsirtemot den stora massan manniskors

tvivel och oklara motvilja. Dessa man prisade presi-

denten som en stor moralisk ledare, diirfor att han oater-

kalleligen forde landet i krig.

De aldre fredsforeningarna och deras ortodoxa organ

foljde genast med i galoppen och utlade doktrinen att

varldens storsta krig giillde att gora slut pa alia krig.

Miss Addams kunde inte forsta pa vilken erfarenhet

man grundade denna tro. Varlden hade blivit full av

vackra fraser, och denna som skankte trost at de unga

soldaterna upprepades i oiindlighet med fullstiindig fran-

varo av ringaste kritik.

Miss Addams finner det svart att forklara foriindringen
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i presidentens uppfattning fran mars till april nar han

infor kongressen rekommenderade en krigsforklaring.

Efter Lusitaniahandelsen hade han yttrat att amerikaner

voro for stolta att kriga. Och folket hade omvalt honom
darfor att han hade »hallil oss utanfor*. Nu hade han

gjort helt om.

Pacifisterna voro inte passiva under dessa dagar. Ett

mote sammankallades av alia ledande fredsforeningar,

och en kommitte av fern personer, varibland tva med-

lemmar av Women's Peace Party tillsattes for alt upp-

vakta presidenten med vad de dristade sig att kalla

mojliga alternativ till krig. Arbetarmedlemmen i kom-

mitten uttalade hoppet om folkomrostning innan krig

skulle forklaras. Och miss Addams yrkade iinnu en gang

pa en neulral konferens.

Presidenten forklarade emellertid till deras forfarari

att krig hade blivit oundvikligt. Han anviinde en fras

som miss Addams nyligen hade hort ovcrsle House yttra

niimligen att sSsom varande huvudet for en nation som

deltog i kriget, skulle Forenta staternas president ha en

plats vid fredsbordet, men att om han forblev represen-

tanten for ett neutralt land, skulle han just ingenting

kunna utratta. Han menade att just den utrikespolitik

som de beundrade skulle han kunna bedriva och for-

svara endast pa detta satt.

Det forefoll miss Addams som om presidentens hjiirtas

onskningar talade genom hans ord och dikterade hela

hans syn pa situationen. Men hon tvivlade pa hela

teorin om ledarskapet. Och hon fragade sig sjalv om
nagon miinniska kunde ha rait att skatta silt ledarskap

sa hogt att han kunde anse offret av tusentals av hans

unga landsmans liv som en nodviindighet? Och hon pa-

minde sig Carlyles uppfattning att ett folk skall ledas

pa. rtiltradighetens viig genom erfarenheten, skarpsinnig-

heten och dygderna hos den stora mannen.
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Det syntes miss Addams alldeles klart att ett krig

skulle riva ned fler demokratiska institutioner an Wilson

nansin skulle kunna bygga upp igen, hur mycket han

an forklarade att avsikten med krig just var att ut-

stracka demokratin i varlden. Presidentens innerliga

onskan att fa gora gott i stort omojliggjordes enligt

hennes mening genom att han satt vid fredsbordet som
en av de ovriga segrarna och inte som en opartisk.

Miss Addams anser att mycket kunde ha blivit vida

battre vid fredsslutet om presidenten hade bibehallit

sin neutrala maktstiillning.

Vid den tidpunkten blaste en vind av idealism genom

Europa. Diir rymdes overdrivna forhoppningar pa en

battre viirld i vilken krig for alltid skulle vara bann-

lyst. Europa misstrodde varje kompromiss med det

odjur som hade slukat dess unga man och forstort dess

civilisation. En man som hade statt fast emot delta-

gandet i kriget skulle ha kunnat rycka med sig och gatt

samman med menige man, sjiilva folket i alia lander.

Presidenten hade ernatt sin plats som centrum for

viirldens forhoppningar pa grund av vad han hade talat

emot krig och darfor att man trodde att han uttryckte

ens egen avsky for krig. Nationernas forbund miss-

lyckades att finna miinniskors hjiirtan inte genom att

vara for idealistiskt eller for pacifistiskt, utan darigenom

att det tilljit krig i for manga fall och darfor att hela

dess struktur var bemangd med krigsanda under det

alt folken hade dromt om ett fredsforbund som hade

lyft upp alia dem som blivit offer for militarismen,

sliger miss Addams.

General Smuts har ytlrat att Pariserfreden har krossat

viisterns civilisation nastan lika mycket som kriget genom
att odelagga den moraliska idealism som skapats av

krigets offer. Och miss Addams ar av samma mening.

Miss Addams erkiinner president Wilsons stora for-
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tjiinster om internationell politik och ar honom tacksam

for vad han gjort for a'tt fa till stand ett Nationernas

forbund, men hon ogillar i hog grad att han forde

Amerikas folk i krig.

Under kriget.

Under kriget kunde inte pacifisterna utratta mycket.

Men allteftersom kriget fortsatte och hjiilporganisationer

igangsattes for att bista sarade och foriildralosa, kande

kvinnogruppen sig manad att delta i arbetet. Det var

dock svart for dem att finna sin ratta plats i arbetet.

Det amerikanska Roda korset hade foljt det britliska

exemplet och anslatit sig till den mililiira organisationen,

vilket det aldrig fornt hade gjort. Det utnyltjade ocksa

krigsentusiasmen i sitt upprop for en insamling. Denna

kombination forsvarade for pacifister att delta. Tid-

ningarna hopknippade namligen oavbrulet ordet pacifist

med landsforradare och tyskforsvarare som vore det

synonyma begrepp.

Det ville mycket bade mod och pliktkiinsla till for

att kunna sla dovorat till for alia insinuationer och

forfoljelser som fredskvinnorna motte pa sin vag. Miss

Addams fann det i alia fall svarare att biira nar entusi-

astiska och fanatiska pacifister oppet angrepo sina forna

meningsfriinders heder for att de hade blivit overtygade

om krigets nodvandighet.

Miss Addams och manga med henne kiinde en verklig

lattnad nar kongressen foranstaltade ett livsmedelsde-

partement och nar mr Hoover, som hade uppehallit sig

tva, och ett halvt ar i Europa, gjorde sitt forsta upprop

till sina landsman for att skaffa foda at de hungrande

i varlden och klargjorde att situationen var mer an

krig, den var ett barmhiirtighetens problem. Pa denna
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linje kunde fredskvinnorna med hanforelse kasta sig in

i barmhiirtighetsarbete.

Miss Addams anmodades att halla foredrag om fodo-

iimnenas konservering for Europas behov. Mest gladde

det henne att fa eit tillfiille att tala till kvinnoorganisa-

tionerna om att i detta foretag maste kvinnorna tappert

ta del och satta sig in i vad det betyder i en sadan

viiiidskris att producera foda och att ta vara pa. den

med omsorg och klokhet. Hon hoppades kunna dra

kvinnornas sinne fran krig till livnarandet av de hjalp-

losa. Miss Addams fick fler inbjudningar att halla sina

foredrag an hon kunde hinna med. Flera uppmaningar

kommo fran livsmedelsdepartementet.

Miss Addams tankte pa att hon hade forfader som

kampat i de amerikanska krigen alltifran 1684, men
hennes far och farfar och farfarsfar hade varit mjol-

nare. Hennes barndomsminnen voro forbundna med
det vita mjolet som gav brod at manniskorna. Hennes

lyckligaste stunder som -barn hade hon upplevat i kvar-

nen med det gamla vattenbjulet.

Dessa tva ling, kriget och brodet, blandade sig i

hennes minne under arbetet. Hon hade sett soldatexercis

och trupprevyer i alia stora stader i manga lander, men
pa samma gang bondkvinnor som gjorde en stor del av

arbetet for vaxtligheten och for beredandet av fodo-

amnen. Hon mindes dem fran Rysslands vida fa.lt saviil

som fran de sma betesmarkerna i Schweiz. I Palestina

malde kvinnorna mjol pa handkvarnar, i Egypten buro

de vatten fran Nilen for att inte den vaxande siiden

skulle torka bort. Overallt arbetade kvinnorna for att

frambringa foda.

Varenda tidning tillforde nyheter om krigets viixlingar

pa. bada fronterna. Miss Addams sja.1 var sjuk av angest

over att allt vad den moderna viirlden holl kiirt skulle
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hanga pa stridens hasard. Men arbetet for brod fortfor

lyckligtvis sa. langt de hart pafrestade krafterna riickte.

Miss Addams paminde sina ahorare om att i all myt

som handlar om siidesandar, tiro dessa andar alltid

feminina. Kornmodern och hennes dotter forekomma pa

skilda hall saviil i Europa som bland Amerikas indianer.

Ostern har sui rismoder som firas hoglidligt. Fruktbar-

hetens gudar iiro feminina. Omkring dem ha dikter och

Sanger uppstatt som sjungas pa manga hall nar siiden

sas eller skordas.

Myten om Korncts moder var en svag forelopare (ill

vad senare tiders liirda som studerat del primitiva sam-

ha.Het nu halla for antagligt, niimligen att kvinnor varit

de som forst odlat jorden. De voro lange ensamma om
att uppfinna och utveckla jordbruket. Pa somliga hall

troddes att siiden inte kunde gro om den saddes av en

man. Det tycks som om alia primitiva folk voro over-

tygade om att utsiidet grodde battre om det var satt av

en kvinna. Miinnen gjorde pa den tiden mycket litet for

jorden. De endast rojde marken och nagon gang upp-

forde de inhiignader. Mannens egentliga arbete utgjordes

av jakt och fiske. I.ikasa mena de som studera de ur-

sprungliga sociala sederna att foriindringen fran nomad-

liv till ett fastare bor tillskrivas dessa forsta aker-

brukande kvinnor. Modrarna hade hiimtat rotter i

skogen och vilda sadesslag pa marken ocb planterat

for att livnara barnen, niir miinnen drojde borta under

sina jakter. De ville diirfor stanna kvar dar de voro.

Detta var borjan till stabilare hem.

Mot denna historiska bakgrund tycktes det miss Ad-

dams att niiringsfragan liittast kunde viicka kvinnornas

pliktkiinsla och ansvarskansla for viirldens behov av

foda. Denna verksamhet lag ocksa narmast for kvinnans

dagliga arbetsomrade. Och den kunde tilltala hennes

miinniskokarlek.
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Det hade aldrig funnits plats for kvinnorna och deras

mojliga insats i diplomatiska och internationella saker,

sadanl lag inte inom' deras sfiir. Men det var mojligt

for kvinnorna att komma med i politiken nar det giillde

ren mjolk at barn och skydd for barn mot for tidigt

arbete, och nu kunde de fa med internationella affarer

att gora nar sadana angingo sa miinskliga och trangande

nodviindiga saker som foda at sviiltande manniskor

som kunde riiddas till livet endast genom internalio-

nellt ingripande. Har kunde millioner kvinnor finna en

nyttig verksamhet i praktisk politik, i bevarandet av

manniskoliv.

Miss Addams hoppades att ett frikostigt barmhartig-

hetens bidrag i denna varldssiluation kunde bilda ett

motgift mot kriget. En ny internationell etik kunde

uppsta ur denna blygsamma borjan. Bristen pa. organi-

sation nationerna emcllan i viirldspolitiken kanske kunde

bli rattad nar den obeskrivliga forodelsen hade tvingat

nationerna att gemensamt overliigga om de primitiva

fragorna, hunger och pest. Det vore ett forsok att for-

vandla radande kaos till nationell varldsordning. Forenta

staterna lanade nu Belgien femton millioner dollars i

manaden. De noggrannaste beriikningar gjordes over

hur mycket manniskor behovde i sin dagsranson for

att uppehalla livet. Man borjade ta vara pa sin broder.

Miss Addams agnar mycken tanke at den ryska re-

volutionen. Hon beriittar hur ryska bonder under revo-

lutionens forsta dagar vallfardade till Tolstoys grav och

skrevo pa en bit papper foljande ord: »Karleken till

niistan, nej, den storsta av all kiirlek, kiirleken till

fienderna, skall nu bli fullbordad » De gomde papperet

i jorden pa hans grav. Hon paminner om att tre ganger

i viirldshistorien hade ryssar gjort ett forsok att astad-

komma varaklig fred: forsta gangen da tsar Alexander

1815 vid fredskonferensen efter Napoleons krig fore-
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slog ett politiskt system i Europa som skulle sakra

universell fred, andra gangen nar Nicolaus II 1899

kallade till Haagkonferensen. Hans breda plan ansags

for idealistisk av andra makter vilka forsokte att be-

griinsa Haagkonferensens funktion till en minskning i

beviipning och till kontroll over metoderna i krig-

foringen; tredje gangen da de forsta revolutionara rys-

sarna gjorde en spontan anstriingning att genombryta

tron pa att nagot gott kan komma av att massor av

man bekiimpa andra stora massor av man. Dessa enkia

miin ville arbeta i jorden och ville ingalunda slass:

Nar Amerika hade fbrklarat krig i oktober 1917 ut-

siinde Women's Peace Party en kungorelse till sina

avdelningar, vari sades att de ville av principiella skal

avhalla sig fran all kritik av regeringen och krigs-

forklaringen. Kvinnorna lingo trcista sig i sin svara

stiillning med att fredsrorelsen, som hade borjat for

tre hundra ar sedan, hade overlevat manga stora krig

och att fredsorganisationerna hade uppehallits i samt-

liga krigforande lander under del pagaende krigel. Men
det var bittert att inte kunna gora sig hord i krigstid

och att se gamla vanner draga sig lillbaka av fruktan

att bli misstiinkta for att dela pacifistens mening, som
ansags bero pa feghet och andra fula egenskaper.

Som prov pa hur foraktade pacifisterna voro, kan

anforas, att nar miss Addams skulle tala pa ett City-

Clubmote, sa var det svart att finna en ordforande.

Nar samma foredrag holls pa universitetet i Chicago,

lika sakligt och lugnt, fick miss Addams aven har er-

fara, att under kriget var det niistan omojligt for en

pacifist att fa gora sig hord.

Pacifisterna beskylldes standigt for att vilja isolera

Forenta staterna och att halla landet utanfor viirlds-

politiken. Kvinnorna ville raka motsatsen, namligen att

deras land skulle leda nationerna till ett vidare liv.
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Det tycktes dem att Forenta staterna hade stor fortjanst

i att ha spritt demokratiska institutioner under de ar

de hade levat i fred med den ovriga viirlden. Amerikas

exempel som republik hade snart foljts av Frankrike

och sedan av Schweiz. Dess mal hade varit att upp-

fostra och stilrka folkets fria vilja genom att anvanda

demokratiska institutioner. Denna sekelgamla process

att vinna medborgarens inre samtycke till sin regerings

yttre handlingar blev med nodviindighet valdsamt till-

bakakastad i krigstid.

Miss Addams hade hoppats mycket av Forenta sta-

ternas blandade befolkning. Dess sammansiittning skulle

gora det liittare for Amerika an for nagot annat land

att bilda en internationell organisation, grundad pa for-

staende och god vilja. Det fanns i Forenta staterna

tusentals immigranter for vilka ett krig mellan Amerika

och deras ffidernesland utgjorde en verklig lortyr. De

skulle vara en kalla till stor styrka i ett internal ionellt

foretag likavisst som de otvivelaktigt voro en kalla till

svaghet i ett rent nationalistiskt lage av det gammal-

modiga slaget. Miss Addams menar att Amerikas blods-

band till alia jordens lander skilnkte en enaslaende ut-

rustning for en stor internationell uppgift.

Det stora kriget hade redan visat att modern krig-

foring astadkommer lika mycket lidande och dod bland

den civila befolkningen som bland soldaterna. Tusentals

immigranter forlorade sina slaktingar i hemlanden av

sjukdom och svalt till folje av kriget.

Miss Addams menar att Amerika borde ha bibehallit

sin hogre internalionalistiska standard. Nu hade Kuropa

kiimpat i tretlitre manader for att genom patriotiska

krig vinna vad som sedan endast kunde nas genom in-

ternationell organisation. Millioner av man stredo lojalt

pa den ena internationella alliansens sida mot millioner

lika tappra man, lojala mot en annan internationell
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allians — detta emedan Europa varit oformoget att

bilda en allians som omfattade dem alia.

Sedan kriget val var forklarat gingo handelserna slag

i slag. Women's Peace Party protesterade infor den

militara kommilten mot att utskrivning skulle foretas

innan folket hade tillfragats och utan att de lireda

lagren hade fatt uttala sig, de som skulle liimna den

storsta kontingenten till soldaternas led. Forut hade

samma kvinnoforening begart referendum angaende en

krigsforklaring.

Ett stort rum i Hull-House blev anviint for inregistre-

ring av de inkallade. Den ena efter den andra kom in

med tnnga steg, mest syditalienare. Miss Addams kLinde

manga bland dem, som hon visste hade flyttat in just for

att vara befriade fran militartjanst. Tron pa Amerika

som en frihetens ort, en tillflykt for dem och deras barn

var krossad. Nu fanns inte en punkt pa hela jordens

yta diir de kunde sofca skydd. En av dem vande sig

till miss Addams och sade, att hon var skulden till att

nan gjort sig till amerikansk medborgare sedan han en

tid hade gatt i medborgarklassen i Hull-House. Hade

han inte gjort det, sa skulle han nu ha gatt fri.

Hon kunde inte svara honom annat tin att ingen

visste den gangen vad som senare skulle ske. Och hon

tillade att han afminstone skulle komma att strida pa

Italiens sida. Men det skankte varken henne eller honom

nagon verklig trost.

Som immigranterna voro vana att alltid ga till Hull-

House for att fa rad och hjiilp, sa kommo nu hundra-

tals man och bado om hjiilp att fylla i de fragoformuliir

som de mottagit. Miss Addams var forvanad over deras

undergivenhet och foglighet. Hustrurna bado henne

ibland att inte satta ut de yngre gossarnas alder. De

arma modrarna ville soka skydd for sina sma.

Nar Hull-House serverade lunch at de unga man som
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stodo i begrepp alt intrada i krigstjiinsten fingo kvin-

norna inte titltriide, men de triingdes i stora hopar

utanfor dorren. Alia hade de trolt att kriget med sina

utskrivningar var nagot som endast tillhorde det olyck-

liga Europa som de hade liimnat bakom sig. Fortvivlan

var pa manga hall stor.

Nu voro 400,000,000 av Europas 450,000,000 invanare

insnarjda i kriget. Skulle nu inte Amerika ha kunnat gora

nagot mer intelligent an att lagga ylterligare en million

manniskor till kriget? fragade miss Addams sig. Ett biittre

bidrag hade hon onskat av sitt land, som hon satter sa hogt.

" Hon hade hoppats att man atminstone skulle ha re-

spekterat de samvetsomma, som viigrade alt ga i krigs-

tjanst. Kvinnorna gjorde framstallning hiirom hos krigs-

sekreteraren. Han tycktes forsta'ende och valvillig, sa

de hoppades som vanligt det basta. Men fa veekor diir-

efter visade det sig att inga som heist medgivanden

gjordes for de samvetsomma krigsviigrarna. Miss Addams
besokte sekreteraren fornyade ganger bade ensam och

i kommitte, men utan framgang. Varje krigsviigrare be-

handlades efter arten av sin viigran antingen som de-

serlor eller som en som begatt subordinationsbrott

o. s. v. och straffades diirefter. Sedan hundratals man
satts i militiirfangelse eller internerats i strangt be-

vakade faltlager, tillsattes en styrelse for att pr5va

deras sak, vilket forut inte hade ansetts behovligt.

Manga bland dessa fiingslade menade alt demokrati i

viirlden kunde inte sakerstallas genom att man dodade

andra unga man som kanske hade samma ideal som
de sjalva, och darfor hade de viigrat krigstjiinsten.

Miss Addams uppmanade alltid de unga alt under-

kasta sig de militara forordningarna. Men niir nagon

forklarade detta vara honom omojligl, sa sved det i

hennes hjarta. Hon omtalar en ung student, en av de

tre pa collegets femlusen studenter som hade viigrat



80 JANE ADDAMS

att gora krigstjanst. Han tillats att tjanstgora som »icke

stridande* i Frankrike, men nar han sa fann att aven

civil krigstjanst inte tillfredsstallde hans overtygelse,

atervande han och foredrog hellre fiingelsets ganska

harda liv. Miss Addams mottog ett brev fran Leaven-

worths fiingelse, dar en fange skrev: »Vi anse oss inte

vara mer martyrer an den av fienden tillfangatagna sol-

daten ar.»

En stackars liten iinka infann sig hos miss Addams
och beskrev hur ilia hennes man hade farit under sin

langa fiingelsetid innan han dog. Han hade obeyekligt

viigrat att ifora sig soldatuniformen, men niir hustrun

kom for att hiimta mannens doda kropp, hade man
satt pa. honom, som inte langre kunde gora motstand,

en uniform. Hon hade varit ohyggligt upprord over en

sadan rahet, en sadan brist pa kiinsla. Krigsviigrarna

voro utsatta for en oerhord pressning bade i fangelset

och liigret for att de skulle iindra mening.

Miss Addams fann det hemskt hur litet kyrkans man
forstodo att skiinka religionens trost, Hon gick i kyrkan

en vacker sommardag 1917, ivrigt nppmanad att hora

en biskop predika. Biskopen var krigsvanlig fran sitt

forsta till sitt sista ord. Hans utlaggning slutade med
att om »Jesus hade levat i dag, sa skulle han ha kiimpat

i de franska lopgravarnab Inte ett ord yttrades om
bristen pa. den allomfattande kiirlek, som dock bade

vallat den forodelse som overgick varlden. Under sadana

omstandigheter var det oundvikligt att nya religiosa

organisationer uppstodo. Likasinnade onskade att motas

och dryfta sina religiosa svarigheter. De triiffades i

privata lokaler for att fa vara i fred.

Women's Peace Party hade sin byra oppen i ett

forsta klassens hus vid Michigan bulevarden. Ofta var

ingangsdorren till detta fina hus skamligt fororenad,

for att chikanera fredskvinnorna. Det var allt utom ro-



UNDER KRIGET 81

ligt att under sadana omstandigheter infinna sig pa

byran. Man som voro anstallda i hemlig tjiinst kommo
for att upptacka nagot som kunde vara yart ankla-

gelse, om inte just mot Women's Peace Party, sa mot

en forening for forsoning som ansags vara farlig for

krigsmoralen. Miss Addams, som var medlem av denna

forenings styrelse, gick alltid pa dess moten och fann

en smula trost darav.

Nar miss Addams skulle tala i kviikarnas eller de sa.

kailade »Vannernas» kapell om Amerikas skyldigheter

rorande tillforsel av fodolimnen til L den hungrande

varlden, sa underrattades hon om att en hemlig agent

skulle komma och hora pa. hennes foredrag. Hon
glomde honom snart, fast hon visste var han satt. Hon

tankte bara pa de unga som ville intriida i arbetet for

Frankrikes ateruppbyggande, som »Vannerna» hade

borjat. Nigra unga voro siinda till Ryssland och Polen,

andra tillhorde Hoovers organisation, som livniirde de

hungrande i flera europeiska lander. De forsokte att

finna en moralisk motvikt mot kriget, men deras hjiirtan

voro tyngda.

Miss Addams var glad att hennes stiillning till kriget

varit klarlagd redan 1911 i hennes bok »New Ideals of

Peaces och 1915 genom hennes ordforandeskap vid

Haagkongressen. Nu blev varje uttalande i fredsintresse

forbjudet. Man kunde blott kringga. iimnet och med
storsta varsamhet narma sig det indirekt. Miss Addams
sager att nog var hon van vid anfall i pressen nar hon

yrkade pa reformer och battre uppsikt och dylikt. Men
i det hela hade hon dock statt pa god fot med jour-

nalister och funnit dem ganska godmodiga, och aldrig

hade hon kunnat vanta sig nagot sadant som att hela

landets press skulle betrakta det som en fosterliindsk

plikt att pa allt satt misstankliggora och fortala alia

6. — Verdandis smaskrifter. 312.
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fredsvanner. Hon siiger alt det var en konsekvens a.v

kriget, som i borjan kiindes nlistan overmaktig.

Nar miss Addams pa ett mote hade omtalat att hon

i de krigforande lander som hon besokt traffat unga

soldater av en viss typ, som hade sagt att bajonett-

anfall varit svara for dem att gora med mindre de fatt

nagot stimulans. De engelska soldaterna brukade fa

rom, de tyska eter och de franska sades anviinda

absint fore ett sadant anfall. For dem som ahorde

foredraget var det tydligt att stimulansen inte gavs for

att de unga ryggade tillbaka for doden, utan den gavs

for att de skulle bli uppeldade och i stand att ut-

fora en sa brutal handling, som de annars inte hade

formatt att gora som civiliserade miinniskor.

Sjiilva detta faktum var inte obekant, men pressen

refererade hennes omnamnande sa alt hon hade pastatt,

att ingen soldat kunde gora ett bajonettanfall utan att

man hade gjort honom halvfull. Detta anfordes som ett

utsokt prov pa en kvinnas sentimentala nonsens. Sol-

datens hjiiltemod prisades, nagot som miss Addams
aldrig hade fornekat, tvartom hade hon ofta omtalat

det som nagot stort. Hon fann det emellertid lonlost

att forsoka forklara vad hon hade sagt och inte hade

sagt. Darmed var bast att lata ansta tills sinnena hunnit

lugna sig.

Hon skulle ha velat saga att vem som an vore skyl-

dig till kriget, inte var det de unga miinnen, de rorande

offren, varldens hjaltemodiga unga, som ett allmiint

antaget ideal sa tragiskt hade fost mot varann. Hon
beundrade de ungas sjiilvuppoffring, fosterlandsktirlek,

pliktkiinsla och hogsinnade hopp for framtiden. Hur

skulle hon ha kunnat vara okanslig for varldens mest

rorande skadespel!

Lyckligtvis tick miss Addams undsatlning av nagra

krigskorrespondenter som vissle alt beriitta att de
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engelska soldaterna forstodo nar order om ett bajonett-

anfall var att vanta for da ntdelades rom i lop-

gravarna.

Miss Addams' viinner sade henne ideligen, att det

var sa att saga att bega sjalvmord att stalla sig ufan-

for den allrnanna krigsstamningen och entusiasmen.

Hon skulle diirigenom forstora hela sitt framtida in-

flytande och forlora sin stallning. Endast genom kriget

kunde civilisationens oskattbara viirden riiddas, hette

det ocksa. Pacifisterna ater ansago att krig i demo-

kratiens oeh civilisationens intresse var en komplett

motsiigelse i begreppen.

Fredsvannerna hade efter kriget blivit delade Iran en

yttersta vanster, genom en medelviigsgrupp, och till en

yttersta hoger, som griinsade till militaristerna. Miss

Addams, som annars alltid heist av natur och vana

holl sig till medelviigen bade i politik och sociala re-

former for att kunna na det basta mojliga, hade har

blivit driven till vanster i fraga om krig. Hon ansag

det nodviindigt alt atminstone en liten del av paci-

fisterna skulle inta en ofortydbart radikal stallning.

Men dessa fa voro medvetna om hur svaga och ofor-

mogna de voro mot tyngden av den allrnanna opinio-

nen i en krigsbiten viirld. Pacifisten ar i krigstid bok-

stavligen uthungrad av liingtan efter att se sin egen

mening gillad av sina likar. Att halla ut mot mass-

suggestionen var ett kraftprov, som emellertid ett

ganska stort antal kvinnor bestodo med Jane Addams
i spetsen.

Under vapenstillestandet

Vid kvinnornas kongress i Haag 1915 hade beslutats

att nasta kongress skulle hallas niir och diir den slut-

liga fredskongressen skulle iiga rum. Kvinnorna ville
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vara till hands for att framhalla sadana intressen som
dittills inte hade blivit bevakade vid internationella

overliiggningar av diplomaler, vilka ju sallan iiro mo-

dernt socialt tiinkande och naturligtvis bundna av den

tradition, som sa liinge har harskat vid all underhand-

ling mellan nationer.

Kvinnorna hade tagit for avgjort att fredskonferensen

skulle aga rum i ett neutralt land och hade forberett

sig pa. det. Nar sa Versailles blev motesplatsen kunde

kvinnokongressen inte hallas dar, dit inga kvinnor fran

centralmakterna kunde komma. Deras planer maste

darfor kastas om. Man valde da Zurich for att iinda

vara niira franska gransen. Delegerade fran 14 lander

infunno sig, alia med basta vilja att frigora sig fran

bittra kiinslor, men fyllda av fasansfulla minnen unge-

far lika fran alia krigforande lander.

Det hade varnats mot att avhalla en kongress sa kort

efter kriget. Varningarna och olycksprofetiorna kommo
bade fran Forenta staterna och iinnu mera fran ameri-

kanskor i Paris, som voro kansliga for den iinnu ra-

dande fientligheten under- fredsforhandlingarna. En

kongress skulle endast kunna leda till nederlag och

spektakel, sade de.

Men miss Addams och med henne liktankande me-

nade, att ett odmjukt forsok maste goras, fritt fran

misstillit till sa kallade fiender. Och forsoket lyckades

glansande, till kvinnornas evardliga heder. Helt visst

hade ordforanden, miss Addams, en god del av for-

tjansten hiirfor.

Den forsta resolutionen som fattades pa kvinnornas

kongress giillde blockadens upphiivande, forbud alt

transportera lyxvaror sa. lange inte alia folk hade fatt

nog med fodoamnen, samt slutligen livsmedelsratione-

ring i alia lander, sa att intet folk behovde hungra.

Resolutionen telegraferades till Paris. Svar ingick om-
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gaende fran president Wilson. Som publiken alltjamt

hade okats, rackte inte universitetssalen till, utan det

sista motet, da president Wilsons svar skulle uppliisas,

maste hallas i stadens storsta kyrka.

Nar miss Addams stod i den gammaldags, hoga

predikstolen och forkunnade, att ett telegram ingatt

fran president Wilson, uppstod en tystnad och en span-

ning over det stora auditoriet, som miss Addams sager

sig inte forma att beskriva. Det var som om en auk-

toritativ stamma skulle horas genom Europas elande.

Det var inte forsta gangen hon erfor hur hogt man

satte presidenten. Ehuru sjalva telegrammet endast

inneholl ett sympatiuttalande for kvinnornas hunger-

resolution och ett beklagande att fredskonferensen inte

kunde handla i enlighet med dess forslag, sa. uppsteg

anda fran ahorarna en suck av religios resignation. En

god man gjorde sitt basta och man hoppades att han

slutligen matte lyckas.

Kongressen fick genom sin presskorrespondent en for-

handskopia av fredstraktaten, och blev diirfor i tillfalle

att halla den forsta offentliga diskussionen om freds-

villkoren, vilka inte tillfredsstallde deltagarna i kon-

gressen. Resolutioner fattades genast som beklagade,

att de i Versailles foreslagna fredsvillkoren allvarligt

krankte de principer pa vilka rattvisa och varaktig fred

kunde sakerstiillas. Fredsvillkoren sanktionerade i tysthet

hemlig diplomati och fornekade sjalvbestammelsens

grundsatser. Genom att fordra avviipning av endast ett

folk kriinktes nittvisan. Genom de finansiella forslagen

voro hundra millioner manniskor i hjiirtat av Europa

domda till fattigdom, sjukdom och fortvivlan, vilket

maste skapa hat och anarki. Resolutionen slutade med

att kongressen med djup ansvarskiinsla hemsttlllde till

de allierades regeringar att antaga ett s&dant tilliigg till

villkoren att de kunde overensstiimma med de principer
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som president Wilson hade framstallt, och pa vilka de

allierades iira berodde.

En kvinnodelegation siindes till Paris att formellt

overliimna resolutionerna. Delegationen blev artigt mot-

tagen av fredsherrarna, men den allierade pressen ser-

verade en amper kritik.

Den allmiinna opinionen intog senare samma stand-

punkt som kvinnokongressen hade uttalat. Nar freds-

slutets andra arsdag firades av fore detta soldater och

sjoman med ett stort mote i London, sa yttrade en av

de svart sarade att for varje man som for ett ar sedan

visste och sade alt fredstraktaten var omoralisk i sitt

grundlag och skulle bli odesdiger, sa var det nu tusen

som sade detsamma.

Pa kongressen hade de delegerade uttalat sig fritt

och i omsesidig til lit inte endast om sina ohyggliga

erfarenheter fran kriget och revolutionerna under de

gangna aren utan iiven om de metoder som de for-

ordade for socialt och industriellt aterupprattande under

den svara perioden efter kriget.

Rorande Nationernas forbund uppstallde kongressen

nagra omsorgsfullt gjorda forslag som sandes till Paris

med en kommitte. Denna tillats att gora sin framstall-

ning for utrikesministern vid Quai d'Orsay liksom for

delegerade fran andra lander. Kvinnorna fingo tala vid

saviil lord Robert Cecil som signor Orlando.

Kongressen avslutades med en bankett, given av

staden Ziirichs myndigheter. Den bevistades av dele-

gerade fran 15 lander. Flera av de delegerade hade

kommit under stora svarigheter. Trots skarpa menings-

skiljaktigheter rorande fredstraktaten hade motena och

samvaron priiglats av harmoni. Manga delegerade be-

kande for varandra, att de tyckte sig ha genomgatt en

sallsam andlig erfarenhet.

Organisationens namn andrades till » Women's Inter-
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national League for Peace and Freedoms och dess

huvudkvarter forlades till Geneve, dar Nationernas for-

bund hade sitt sate. Gollegeprofessorn Emily Balch fran

Forenta staterna blev sekreterare och. lovade att stanna

i Europa under de niirmaste aren.

Hungerfragan var alltjamt lika aktuell. Fastan livs-

medelsblockaden pastatts vara- endast en krigsatgard,

sa anvandes den nu bade mot Ungern och Ryssland

som patryckningsmedel mot dessa landers politiska an-

ordningar. Ziirichkongressen hade gjort en forsta protest

mot detta illojala forfaringssatt. Ungern hade sovjet-

regering. Av de tva ungerska delegerade vid kongressen

var den ena for, den andra emot sovjet, men bada

voro eniga i alt haftigt ogilla blockaden som gjordes

for att ordna regeringsfragan genom att svalta folket.

Efter Ziirichkongressen mottogo miss Addams och

d:r Hamilton i Paris en inbjudan fran »American Friend's

Service Committee* att fara till Tyskland for att ordna

deras forsiindelser av mat och kliider m. m. Miss Addams
citerar ur forhandlingarna vid ett mote i »Vannernas»

centralbyra 4 juli 1919: »Vi aro glada att erfara att

nagra medlemmar av den religiosa foreningen Vannerna

nu gora ett narmande till Tyskland under djup kansla

av det befintliga behovet av viinskaplig forbindelse och

broderskap mellan dem som tillhora samma stora

manskliga familj och som ha varit atskilda under dessa

krigsar. Vara vixnner resa pa uppdrag av den kommitte

som har hand om anordningarna for utsandande av

karleksgavor till Tyskland i form av foda, kliider och

andra nodvandighetsartiklar — ett arbete som delas

iiven av andra an dem som tillhora Vannerna.*

De utsanda blevo overallt vackert och artigt mottagna.

Liikare, skoterskor och stadsmyndigbeter som arbetade

mot barntuberkulosen och for barnhalsa och for att

forekomma brottslighet bland ungdomen m. m., hade
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for liinge sedan kotnmit over bitterhetsstadiet. De insago

att om inte hjiilp kom genast och i riklig miingd, sa

skulle nasta generation i Tyskland vara domd till en

fortidig dod eller ett mindervardigt, efterblivet liv.

Delia var inte de resandes forsta mote med svaltande

europeiska barn. Det hade agt rum i staden Lille i

norra Frankrike vid enlakarundersokning av skolbarn.

Det hade sagts dem att 40 % av barnen i skolaldern i

Lille hade konstaterad tuberkulos och de ovriga GO %
voro misstankta. Niir miss Addams kom in i det stora

skolrummet, fick hon se en rad med sma pojkar i aldern

mellan sex och tio ar. De voro nakna till midjan och

gjorde intryck av skelett som rorde sig. Till raga pa

denna ohyggliga syn hordes inte ett Ijud, beroende pa

att lakaren hade mistat sin rost i foljd av en bombchock

under det forsta bombardemanget av Lille. Han viskade

diirfor till barnen, och dessa, som trodde att detta horde

till, viskade tillbaka till honom.

Det hela var oerhort gripande. Ingen kunde tvivla pa

lakarens bestiimda utlatande att endast genom omsorgs-

full och systematisk overnaring kunde somliga av dessa

pojkar vaxa upp och bli normala man.

Miss Addams hade aven sett hungrande barn i Schweiz.

Det var 600 utsvultna barn som kommo fran Wien for

att gasta privata hem. Nar de stodo dar pa stations-

perrongen moltysta och indolenta med utstaende skulder-

blad som syntes genom de tunna kliiderna, sago de ut

som om de smala benen knappast formadde bara den

utmtirglade kroppen. De schweiziska kvinnorna bjodo

dem kakor och choklad och berattade for dem hur barnen

hemma hos dem vantade pa dem. Men intet tycktes kunna

gora intryck pa dem.

I Leipzig gjorde miss Addams ocksa en erfarenhet.

Det var pa en lekplats dar flera hundra barn bespisades

med var sin mugg »krigssoppa», bestaende av krigsmjol
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och vatten. Mjolet var en blandning av rag, vete oeh —
for att dryga ut det — sagspan. Detta var middagsmalet

och sedan skulle de ingenting fa forran kvallsmalet, da

modrarna hade sparat hela dagens brodranson for att,

som nagra sade, slippa ifran det varsta de hade att

utsta, namligen att hora barnens jammer i timtal sedan

de gatt till siings oeh voro for hungriga att kunna somna.

Dessa Leipzigbarn voro lika tysta som alia andra.

Nar direktoren for lekplatsen utdelade pris for den

basta lilla triidgarden, brydde de sig inte det minsta om
deC Endast en gang hordes ett underligt och svagt

impulsivt utrop av gliidje. Det var nar han sade att

han hoppades att om nagra dar kunna ge dem litet

mjolk i deras soppa. Stadslakaren fragade honom hur

han bar sig at som kunde fa tag i mjolk. Han svarade

att han inte var saker pa att kunna det, men att det

fanns en liten utsikt till det. Under alia omstandigheter

behovde barnen nagot att hoppas pa, menade han.

Miss Addams horde av dem som arbetade i barm-

hartighetstjanst att svaltande barn stulo klader och vad

de kommo over for att salja det och kopa mat for

pengarna och att de snattade omogen potatis och rovor

fran falten milvis omkring staderna for att uppehalla livet.

Mr Hoover hade just forklarat att 100,000,000 europeers

liv hangde pa importerad foda. Samtidigl kom den

engelske ekonomen sir George Paish ocksa till det re-

sultatet i sina undersokningar alt 100,000,000 manniskor

i Europa stodo infor hungersnod.

Miss Addams aterkom stiindigt till tanken pa Natio-

nernas forbund. Och hon sade sig: Hade forbundet

tagit sig an losningen av problemet med att livniira

denna massa av svaltande barn, sa hade genaste viigen

att aterstalla de splittrade europeiska nationerna till

manskliga och vanliga inbordes forhallanden just varit

att foda dessa svaltande.
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Var all derma odeliiggelse resultatet av hypernatio-

nalism? Skulle inte ett erkannande av mansklig for-

pliktelse oberoende av nationella begransningar, bilda

den naturliga begynnelsen till battre internationella

forbindelser? Dessa fragor gjorde hon sig gang pa gang.

Miss Addams' hela erfarenhet av Europa 1915 var en

fullstiindig kontrast till vad den varit trettifyra ar fbrut.

Aven da talades stora ord om nationalism, men i helt

annan betydelse. Da efterstriivades sammanslutning.

Sma stater ville sla sig ihop i nya nationella system.

Mazzinis ord voro ofta pa brinnande unga talares lappar.

Man onskade att ena sig med samhoriga, att overvinna

svarigheter, att framhalla vad som kunde vara gemen-

samt. Denna sammanhallningskiinsla hade pa den tiden

standigt och overallt ett ledande inflytande i utrikes-

poliliken. Italien hade enats under Viktor Emanuel,

den forste kejsaren och Bismarck regerade over ett

tyskt kejsardome, sammansatt av sma. stater.

Det mest anmarkningsvarda och karakteristiska i alia

dessa nationalistiska rorelser var deras brannande

humanism, en kansla av att de nya grupperingarna

endast voro en forberedelse till nagot vidare, och att

ett forbund atminstone av Europas stater var en moj-

lighet inom en nara framtid.

1885 sag miss Addams hur skilda folk i nationalistisk

iver enades, medan 1919 de som en gang hade varit

forenade nu skildes at. En hel rad av stater utbroto

fran Ryssland, Bayern hotade att liimna Tyskland o. s. v.

Medan nationalismen trettio ar tidigare hade varit vacker

och generos, syntes den nu dogmatisk och fullstandigt

oberoende av folkviljan. .

Det tycktes miss Addams som om nationalismen

genom sjalva fredskonferensen hade fallit tillbaka upp-

visande en blind intolerans som inte horde hemma i

senare arhundraden.
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Man kunde nu uppdela nationalismen i tre typer,

hypernationalism — radande bland fortryckta folk —
imperialistisk nationalism och revolutionar nationalism.

Nu gallde det, om Nationernas forbund skulle kunna

finna nagot medel att beharska all denna nationalism,

som var karakteristisk for Europa efter kriget.

Niir miss Addams och hennes foljeslagare ater kommo
hem i augusti kande dp att de missraknat sig pa

Nationernas forbund, men voro otaliga att fa se vad

som skulle ske niir Forenta staterna »kommo in».

Nu var det nastan svarare att vara pacifist an det

hade varit under kriget. De som hade inbillat sig att

deras bekymmer skulle upphora niir kriget var slut,

blevo besvikna.

Nar miss Addams i foredrag framlade forhallandena

i Tyskland och Osterrike for att sa langt mojligt var

skaffa bidrag till Viinnernas hjalpfond till barnen i

dessa lander, sa refererades inte ett ord diirav i nagon

tidning. Fredskvinnornas impopularitet fortfor.

Miss Addams underriittades om att tyska kvinnor hade

telegraferat bade till mrs Wilson och till henne i sin

fortvivlan nar man hade fordrat utliimnandet av 3 000

mjolkkor. Detta telegram hade helt enkelt aldrig be-

fordrats till miss Addams, sa vilsefarande hade iiven

tjanstemiin blivit.

Hon talade, var hon kom om Viinnernas arbete i

Nordfrankrike och andra av de allierades lander. Hon
langtade att hora nagon av de manga kyrkans man
bedja att vi matte forlata vara fiender. Men ett sadant

ord horde hon aldrig.

Det var en period av utpriiglad reaktion, karaklilriserad

av all sorts spioneri, arresteringar och deportationer.

De liberala forstodo snart att det var forbi med den

frihet som alltifran Edmund Burkes tid hade for den

civiliserade varlden betytt inte blott siikerhet for liv och
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egendom utan aven for asikter. Miss Addams hade ansett

liberalism vara frihet att saga, inte vad som var populart

och patriotiskt, utan vad man holl for sant. Men hon

och hennes meningsfrander fingo erfara, att nu hiirskade

massan over individen i en utslrackning och pa ett siitt,

som var revolutionerande i deras sociala forhallanden.

Overallt i landet yppades misstankar och en miss-

tro som i forvanande grad riktades mot immigranterna.

Dessa kande — somliga med full riitt — att man sag

pa dem annorlunda an pa andra och som om de vore

ansvariga for allt som hande i landet, vilket naturligtvis

retade dem. Amerika foil ned i den ovriga varldens vana

att doma manniskor inte efter deras individuella for-

tjiinster och duglighet utan efter den ras, och religion

som var radande i den del av viirlden, dar de voro fodda.

Immigranternas stallning var mycket svar. Halvannan

million europeer voro nekade pass till sitt hemland, dit

de ofta langtade, inte minst nar en revolution hade

forbiittrat forhallandena for folket. Somliga hade pa fem

ar inte hort ett ord fran de sina och voro angsliga for att

de svulto, manga hade hustru och barn i hemlandet o. s. v.

Miss Addams stod dem bi genom att presidera vid

ett protestmote. Detta okade inte hennes landsmans

aktning for henne. Varje forsok till ingaende diskussion

undertrycktes genast.

Hon menade i det hela alt man forsummade en miinsklig

situation som var full av mojligheter till framtida sam-

forsland med liinderna i fraga. I stallet tiinkte man pa

allahanda fantastiska historier om ryssen och andra.

I en smastad vaster ut bodde 800 ryssar. Av dessa

foro 275 till vastra kusten i hopp att finna nagon bat

som kunde fora dem over till Sibirien, och pa sa. satt

na Ryssland.

En ryss sade till miss Addams att medan han bodde

i den gamla varlden dromde han jtimt om Amerika,
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men nu gick han med sarama liingtan i sitt hjarta efter

Ryssland. Han var nu sjuk av hemlangtan. Manga ryssar

hade blivit angelagna om alt utbilda sig i mekaniska

yrken i hopp att en gang bli nyttiga for sitt fiidernesland

som behovde maskiner. De upprattade egna skolor for

tillampad matematik, maskinritning och dylikt.

Emellertid ansagos deras skolor farliga och drogos

in. Manga liirare och elever arresterades, bocker och

papper beslagtogos. Detta skedde i januari 1920.

Miss Addams kande en del av dessa arresterade man
som voro nitiska tolstoyaner. Hon visste ingen grupp

av man i Chicago som hon kunde anse mindre farlig.

Tjugufyra man sammanstuvades i en cell for atta. Dar

fanns ingen plats att sitta, inte ens pa golvet, de kunde

blott sta uppratt och klamda till varann.

En ung tolstoyan ville varken iita kott eller dricka

kai'fe utan viintade tills hans hustru kom med mjolk

och mjolmat till honom. Han hade redigerat en humanislisk

tidskrift i Ryssland. Miss Addams kiinde sedan aratal

tillbaka bade honom och flera av hans landsman person-

ligen. Det var henne omojligt att inte soka hjiilpa dem
och att inte presidera vid ett protestmSte emot ett sadant

valdforande av konstitutionella rattigheter. Hon och

nigra med henne menade .att hon harmed utforde ett

settlementverk.

Arbetarna ville ha offentlig diskussion, men ambets-

mannen ansago en sadan i och for sig farlig. Alldeles

som fallet hade varit i borjan av settlementstiden.

Manniskor liingtade nu att fa atervanda fran krigs-

animositct till enande principer, men varje forsok till

diskussion nedtystades ogonblickligen. Folk hade inte

rattighet att dryfta de sociala forhallandena omkring dem.

Fangelseforhallandena som miss Addams alltid anser

vara daliga voro da iinnu viirre pa grund av overbe-

folkningen i fiingelserna. En man dog, en annan blev
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vansinnig och en tredje foil i djup melankoli. Elva

fingo tuberkulos. Sjalva skulle de rned sitt arbete for-

tjana sin frukost och ofattligt nog betala for bostad.

Lyckligtvis fingo de middag och aftonmal pa statens

bekostnad.

Nu startade miss Addams och hennes vanner en mjolk-

fond for dem som i fangelset voro angripna av tuberkulos.

Intet kan klarare belysa allmlinna meningen an att folk

som skiinkte pengar till denna primitivl barmharliga

mjolkfond hade en panisk forskrackelse for att deras

namn skulle bli bekanta.

Miss Addams rekapitulerade sina historiska kunskaper

och fann likheten mellan den pagaende amerikanska

paniken for Ryssland och situationen i England efter

franska revolutionen, da misstro mot Frankrike och dess

»frihet» predikades och det varnades mot alia forand-

ringar. Det engelska samhiillet sadant det var skulle

man lita pa. I franska revolutionen, hettes det, kunde

man s'e det oundvikliga och rysansvarda slutet pa de

forsta stegen mot demokrati. Detta var ju alldeles som
den i Amerika radande fruktan.

Vintern och varen 1919 holl miss Addams en mangd
foredrag i sex stater om Nationernas forbund, i vilket

hon sag ett hopp for manskligheten. I en stor kvinno-

organisation i Chicago, dit hon hade blivit inbjuden att

halla sitt foredrag hade meningarna varit delade bland

medlemmarna om huruvida man kunde tillata en pacifist

att tala eller inte. Ordforanden och styrelsen stodo

emellertid fast vid sitt beslut.

Nagra dagar diirefter talade miss Addams i » The League

to Enforce Peace*. Nar expresidenl Taft presiderade vid

tillfallet stego hennes aktier.

Alia voro tydligen trots allt overtygade om behovet

av en ny typ for internationellt liv i varlden. Miss

Addams anser att endast de manniskoiilskande, de i
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andan brinnande skola kunna nedbryta misstron och

bristen pa, forstaende som sa lange bar statt hindrande

i vagen for god internationell ordning. Dessa manniskor

med den goda viljan borde, menar hon, slutligen kunna

skapa en politisk organisation som mojliggor for nationerna

att utan krig na, de boga mal som de forgiives, om an

aldrig sa. tapperf, ha sokt att vinna pa. slagfalten.

Vannerna till Nationernas forbund talade ofta som
om de forsvarade ett alltfor radikalt dokument, medan
miss Addams tror att fSrbundet sannolikt forfelade att

fa allmant fortroende emedan det inte var radikalt nog,

och emedan det hiingde fast vid den gamla diplomatin.

Genomsnittsmanniskor kunde inte glomma att denna

diplomati hade misslyckats i att avviirja ett krig som
kravt tio millioner soldaters liv och lika manga civilas,

forutom en oberaknelig summa av civilisationens goda.

Alia regeringar alltifran varldens begynnelse ha inte

varit belastade med ansvaret for ett hemskare och mer

vittomfattande offrande av manniskoliv eller en mer

djupgaende och mer vidstrackt forstorelse av egendom.

Men de som buro ansvaret for varldens forodelse voro

tillbakadragna och blygsamma nar det gallde att foreta

ett aterstallande i samma skala. Da voro de tveksamma

och aterhallsamma.

Det var klart, menar miss Addams, att om Nationernas

forbund vagrade att bli verktyget for en ny ordning,

sa skulle alia de svara problem som harledde sig fran

kriget atminstone i sin nuvarande ackuta form bli over-

latna pa dem som maste fororda revolution. Vid ilera

tillfallen under de forsta aren av Nationernas forbunds

tillvaro forelag klart och tydligt behovet av en sadan

aktion. Om Nationernas forbund ogonblickligen bade

upptagit hungersnodsfragan som ett konkret problem

for sig, och hade lost det under internationell kontroll,

sa hade Europa undsluppit ett oerhort lidande.



96 JANE ADDAMS

Kanske var detta for mycket begart under forbundets

forsta ar medan det var forlamat av Forenta staternas

ovissa hallning. Men det maste forvana niir en iakttagare

pa nara hall under fredskonferensen i Paris hade sagt

att det var ett forundransvart faktum att det hungrande

Europa var det enda iimne pa vilket det hade varit

omojligt att fasta de fyra miiktigas uppmiirksamhet

under deras langa overliiggningar.

Medan forbundet i sin begynnelse modfallde sina

vanner, sa ingav det mera hopp genom den sa kallade

Forsamlingens forsta mote i Geneve i november 1920.

Forsamlingen visade att nar allt kom omkring sa var

det mojligt for representanter for varldens nationer att

komma samman for att oppet och frilt och mestadels

vanligt och osjalviskt diskutera varldens verkliga och

angelagnastc behov. De sma nationerna, representerade

av sadana man som Rranling och Nansen, som voro

fyllda av renaste intresse for manskligheten i varlden,

gjorde helt visst Nationernas forbund mer eff^ktivt och

mer demokratiskt an det annars skulle ha blivit.

Detta forsta mote tycktes borja en ny era. Under det

foljande aret foretog Nationernas forbund atskilliga rent

humanitara matt och steg.

Vid Nationernas forbunds andra forsamlingsmote

triingde sig den ryska hungerfragan fi'am. Att millioner

manniskor voro stadda i hungersnod var ett faktum

som kunde viinda miinniskors sinne fran krig till det

stora och enkla och manskliga.

Miss Addams beskriver vackert hur d:r Fridtjof Nansen,

som hade blivit utnamnd till hogkommissarie i Roda

korset och hade besokt de ryska hungerdistrikten, gjorde

en gripande vadjan till Forsamlingens delegerade att

de skulle forma, sina regeringar att ge sa stora national-

Ian att de kunde riicka till att halla vid liv trettifem

millioner svaltande manniskor.
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Nar miss Addams satt och horde det rorande talet

om de hjalplosa sa fick hon nytt hopp for forbundet.

Hon trodde att fastan det maste ta aratal att popularisera

principerna om internationell kooperation, sa hade dock

a. andra sidan medborgarna inom alia nationer lart sig

mycket av varldsreligioner. Att foda de hungriga i

internationell skala skulle radda Nationernas forbund.

Det marktes att d:r Nansen hade ett maktigt ryggstod

hos de brittiska representanterna saval som hos andra.

Det var diirfor en lika ovantad som bitter besvikelse,

nar hans vadjan slutligen avslogs.

Detta avslag gavs samtidigt med alt de svaltande

ryska bonderna mitt i hungerdistriktet pietetsfullt avstodo

fran att ata utsadeskornet och sade till varandra: »Vi

maste sa saden fastan vi inte fa leva och se den vaxa.»

Miss Addams undrar om Forsamlingens delegerade

voro behiirskade av hatfull fruktan for bolschevismen

och for att livnarandet av ryska bonder skulle pa nagot

satt hjiilpa Lenins regering. Och aterigen tankte hon

over hur man bade i Forsamlingen och annars ater-

hallas av misstankar och fruktan. Kanslan for miinsklig

solidaritet tycktes henne uppehallen endast bland enkla

och sjalvforsakande manniskor. Av dem som ansago krig

vara nodvandiga och oundvikliga i viirlden kunde man
inte hoppas att de skulle livnara manniskor endast diir-

for att de ledo hungersnod!

Efter tvft fredsar,

Kvinnornas tredje internationella kongress holls i

Wien i juli 1921, jiimt tva ar efter att Versaillesfreden

undertecknades. Denna kongress var olik de tva fore-

gaende och erbjod i viss man storre sv| r igheter.

Vid den forsta, i Haag 1915, kommo kvinnorna samman,

7. — Yerdandis smdskrifter. 312.
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inte blolt for att prolestera mot krig men ocksa. for att

framlagga forslag till betiinkande vid den slutliga freds-

konferensen. Som man da inte kunde forutse krigets

langvarighet trodde man att konferensen skulle aga rum
om nagra manader.

Den andra kongressen holls i Ziirich 1919. Del viktigaste

som dar utfordes var bildandet av »The International

League for Peace and Freedom*. Visserligen radde da

missnoje med fredsvillkoren, men fredskommissionen satt

itnnu i Paris och man hoppades dels pa en modifikation

av de uppstallda villkoren dels ocksa pa att Nationernas

forbund skulle utvecklas och foradlas. Bada dessa kon-

gresser hoppades saledes pa alt battre internationella

forhallanden efter kriget voro i gorningen.

Till den tredje kongressen i Wien, dar man hade lidit

sa biLlerl. bade av kriget och fredsvillkoren, infunno sig

kvinnor fran 30 lander. De hade blivit djupt besvikna

under de tva fredsaren, men hur hopplosa flera bland

dessa kvinnor an voro sa voro de dock alia ense om
ett, namligen alt varje borjan till en social forandring

maste utga fran mindre grupper av personer som voro

overlygade om riittvisan i deras sak. Att dessa over-

tygade grupper kommo samman var en naturlig ulveck-

lingsprocess.

En onskan bland de sammankomna att kunna ge nagon

impuls till mer normala forhallanden emellan tvistande

nationer, raser och klasser, var pataglig alltifran kon-

gressens forsta mote. Den visade sig i manga forslag,

diiribland att kvinnliga fredsmissioner, sammansatta av

olika nationer, skulle besoka de omraden dar forhallan-

dena annu voro som varst liksom ocksa de lander, dar

kriget i sjiilva verket aldrig hade slutat.

Livsmedelsblockaden fortfor i vissa fall lange efter

kriget. Millioner modrar hade inte varit i stand att liv-

niira sina sma. Hungerblockaden hade gjort utsvultna
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barns mcidrar iinnu bittrare an sjalva kriget formatt gora.

Nu hade kvinnor lart sig, som aldrig fdrr, vad krig var

for nagot.

Kongressens forsta offentliga mote holls till aminnelse

av Bertha von Suttner, vilkens mtirkliga bok »Ned med
vapnen* (utgiven ar 1889) fatt en spridning som endast

kunde jiiinforas med »Onkel Toms stuga».

En tysk talare forklarade att Tysklands villighet till*

krig till stor del berodde pa att staten i "emtio ar

oavbrutet hade uppfostrat till militarism.

Osterrikiska kvinnor funno en av revolutionens biista

vinster vara att deras skolor nu ej langre voro under-

ordnade ecklesiastikdepartementet.

En grupp kroatiska kvinnor gavo intressanta rapporter

om fredsrorelsen bland kroatiska bonder.

En iritressant diskussion fordes om fragan: »Hur kan

ett folk som kanner sig lida orait strava efter riULelse

i oratten utan att bruka vald?»

Niistan varje lands delegation rapporterade nagon

antimilitaristisk rorelse inom sitt land, diir eft storre

eller mindre antal medborgare hade forbundit sig att

inte delta i krig eller i forberedelse dartill. I fyra av-

delningar av kvinnoligan, alia i lander som nyligen haft

krig, hade man gjort detta till villkor for medlemskap

i organisationen. Detta var en revolt mot de forsiktig-

hetsmatt som europeiska regeringar hade tagit mot paci

fistisk undervisning. Till och med det neutrala Schweiz

hade fatt igenom ett pabud om att den som undervisar

nagon som ar i militar alder pa ett siitt som minskar bans

entusiasm for militartjanst, han skulle fa tre ars fiingelse.

Beslutet skulle emellertid understiillas folkomrostning.

En kand schweizisk universitelsprofessor hade tagit

avsked nar han inte langre ansag sig kunna fa forklara

Nya testamentets pacifistiska liiror for sina larjungar.

Aven i lander, diir allmiin militartjanst var forbjuden
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i fredstraktaten, som i Ungern och Bayern, var varje

form av fredspropaganda oerhort farlig. Det var som
om sjalva krigsandan uppeholls med tvang.

Manga av kongressens delegerade tvivlade pa att

Nationernas forbund nansin kunde sakerstiilla fred utan

att de grundligaste foriindringar blevo vidtagna.

De fa kommunisterna bland de delegerade voro de

mest missmodiga, emedan deras rorelse i Ryssland och

annorstades blivit absolut militaristisk. Att de hollo pa

sina pacifistiska principer hade kostat dem medlem-

skapet i deras eget parti.

Den resolution som blev mest kommenterad i pressen

giillde en uppmaning att arbeta for alt vacka de val-

situerade klasserna for ett omdanande av det ekono-

miska systemet i riktning mot social rattvisa genom

skatter och lagreformer. Den momentana panikkiinsla

som uppslod av denna fornuftiga diskussion var ett

utslag av den griinslosa fruktan for bolschevismen som

man mode overallt i Europa. Det var svart att avgora

om det var riidsla for sjalva den bolschevistiska iden eller

for de ryska bolsehevikernas hot att med vald genom-

fora sina teorier. Under alia omstiindigheler var det

svart for en europeisk publik att tala alt nagot som

rorde privat egendom overhuvud kunde diskuteras.

Nogav, berorde man den fragan, sa betraktades man
antingen som en provocerande agent eller som lejd for

ryska pengar.

Under hela kongressen var det ingenting som vackte

storre beundran hos de delegerade an nar fredsteorier

hade blivit omsatta i handling. En av de belgiska dele-

gerade Lucie Dujardin, till exempel, hade organiserat

atervanda belgiska soldater i en forening som livnarde

tyska och osterrikiska barn. Eoreningen hade inoltagit

2,000 tyska och osterrikiska barn som giister. Denna

belgiska kvinna var typisk for dem som hade tomt
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sorgens bagare i botten och nu hade funnit en kalla

till halsa och trost.

Miss Addams studerade ingaende de sorgliga forhal-

landena i Osterrike. Litet varstans horde hon alt det

fattades pengar att kopa bocker och tidskrifter till biblio-

teken och att skolor stiingdes. Landet forlorade manga

av sina yppersta larare.

Kvinnokongressen blev hogtidligt mottagen bade av

utrikesministern och av republikens president samt annu

nagra andra myndigheter i Wien. Allt som kunde goras

gjordes for att valkomna medlemmarna i en interna-

tionell organisation.

Denna offentliga gastfrihet stod i skarp kontrast till

miss Addams erfarenheter fran 1913, da hon hade varit

pa ett rostriittsmote i Wien, dar den nuvarande presi-

dentens mor var ordforande. Da voro Osterrikes kvinnor

forbjudna i lagen att tillhora nagon organisation som

hade ett politiskt andamal. Nu aterkom hon, som hon

sade pa en mottagning i Stadshuset, och fann allman

rostratt for kvinnor, elva kvinnor sittande i parlamentets

underhus, fyra i overhuset och tjugutre som medlemmar
av stadsfullmaktige.

Efter slulad kongress holl kvinnoligan en sommar-

skola i Salzburg. Studenter kommo fran tjugu lander,

storsta antalet fran Storbritannien. Forelasningar hollos

av man och kvinnor fran tolv lander pa engelska,

franska och tyska over de psykologiska, ekonomiska,

historiska och biologiska orsakerna till krig. Studen-

terna voro sa intresserade att de sjalva anordnade moten

klockan sju om mornarna uppe pa en bergstopp.

Miss Addams fann har liksom pa kongressen i Wien
bade vitalitet och energi. De ungas diskussion och syn

pa tingen var intressant. Delegerade fran tva krigsliinder

voro overtygade om att framtida krig kunde forekommas

om i samma ogonblick som kriget forklarades ett auto-
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matiskt beslagtagande av egendom skedde pa samma
satt som man inkallar de unga nmnnen till krigstjanst.

Miss Addams tyckte att det gick alltfor langsamt med
verkningarna av den Ekonomiska kommissionen, som
var utsand for att studera Osterrikes behov. Foda och

ramaterial maste komma genast om Osterrike skulle

kunna riiddas fran ekonomisk och moralisk forlamning.

Hon gav Norman Angell rait i hans teorier om krig i

boken »The Fruits of Victory », dar han bland annat

sager att de ideer som frambringa krig, den fruktan

ur vilken det framvaxer och de passioner det ger naring

at, alstra ett sinnestillstand som slutligen omojliggor

den kooperation som knives for att frambringa valstand

och livsuppehalle.

Till och med en ledande tidning, som hadevarit en

trogen foresprakare for det stora kriget, erkande att

Europa aldrig kunde komma till jamvikt och fred eller

uppna. en antaglig kompromiss forran man forstar kon-

sekvenserna av valdsmetoden och overger den till for-

man for overenskommelsemetoden.

Det var just detta som kvinnornas fredsorganisation

forsokte att gora: att ersatta valdet med overenskom-

melse, tron pa krig med viljan till fred. Alia anstrang-

ningar i upplysningens och uppfostrans tjiinst kunna

ibland se gagnlosa ut, men, siiger miss Addams, i sjalva

verket kan ingenting forbiittras pa annat satt an genom

att forandra giingse villomeningar. Kvinnoligan ger i

dessa syften ut en mycket spridd tidning »Pax Inter-

national*.

Medlemmarna av Kvinnans internationella liga for

fred och frihet hade lart av erfarenheterna under

kriget att vidstrackt antagna meningar kunna bli bade

miiktiga och hiirskande. Men de trodde likafullt att

man kunde modifiera och slutligen forandra giingse

asikter inte blott genom diskussion och omsorgsfullt
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framlaggande av fakta utan ocksa. genom handlingens

propaganda.

Miss Addams reste under sommaren till den ena av-

delningen av organisationen efler den andra i skilda

lander och fann att medlemmarna overallt i sin dagliga

gaming och sina samtal buro vittne mot kriget och dess

metoder. Ett starkt sadant intryck fiek hon pa. ett offent-

ligt mote i Budapest, dar Vilma Gliicklich satt som ord-

forande med en polisman vid sin sida. Likasa pa. ett

mote i London, dar mrs Swanwick pa ett lysande satt

inledde en fri och oppen diskussion om efterkrigstill-

standet i Europa.

Miss Addams har for ovrigt gjort vidstrackta propa-

gandaresor med stor framgang bland annat i lndien,

Japan, Kina och Mexiko.

Kvinnoligans internationella och permanenta huvud-

kvarter hade nu fatt sitt sate i ett fortjusande gammalt

hus i Geneve (se sid. 51), overvuxet med murgrona och

beltiget i en rosenfylld tradgard. Nar miss Addams gick

har kande hon en djup tacksamhet over att kvinnornas

fredsorganisation genom sitt huvudkvarter var i stand

till att i nagon man befordra Nationernas forbunds anda-

mal och att klargora dess mening. Catherine Marshall

fran England, organisationens referent hade givit en

gladjande rapport till kongressen i Wien over vad

byran formatt gora i den vagen. Dlir ar motesplatsen

for kvinnor och man fran alia lander. Fredsviinner

kunna iiven fa bostad diir. Miss Addams hade en kiinsla

av att man i denna miljo kom varann niirmare pa ett

nytt siitt. Hon kande detta antingen hon talade med
sekreteraren i Nationernas forbund sir Eric Drummoiul
eller med fru Anna Dngge-Wicksell i Nationernas for-

bunds mandatkommission.

Kongressen i Wien mitt under Osterrikes svarasle

period hade anordnals av en grupp hcigsinnade kvinnor
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med fru Yella Hertzka i spetsen, hon som aldrig under

krigets langa dagar hade tvekat att forsakra att med
krig vinnes ingenting.

Fastan man nu stod sa niira efter det stora kriget

med sina millioner doda och sina svaltande kvarlevande,

sa kunde man vid kongressens oppnande uttala, att krig

var onaturligt for manskligheten och att det var abnormt

ur saval biologisk som etisk synpunkt att stora massor

av man skulle kampa mot varandra och forgora varann.

Och man fastslog att det ligger en naturlig tendens hos

miinniskan att komma i vanskapligt forhallande till allt

storre och storre manniskogrupper, och att leva ett allt-

mer vittomfattande liv.

Det fordrades intet mod for att kunna saga att den

onskan som plagar manniskorna som en osliickt torst

ar inte en astundan att hallas avskilda fran varann utan

tviirtom att komma pa god fot med varandra. Delta ar

sjalva ursprunget till samlivet och ligger under alia

sociala och politiska associationer.

Vid aterkomsten till Forenta staterna i oktober mottes

miss Addams av entusiasm for den internationella kon-

ferens for begriinsning av rustningarna som president

Harding inbjudit till.

Under hosten och forvintern hade kvinnoforeningar

av alia slag ivrigt forordat rustningsbegransning. Flera

bland dem hade slagit sig ihop om ett huvudkvarter i

Washington, varifran upplysningar och propaganda sttin-

digt utgingo.

Siillan hade nagon offentlig rorelse atnjutit mer all-

miint stod av Amerikas kvinnor. De kvinnliga vitljarnas

nationalforbund konstaterade att mer an en million skri-

velser fran individer och organisationer hade sants till

Washington med uttalande av en onskan om nagon form

for en forening av nalioner.

Manga nationalavdelningar av kvinnornas fredsliga
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hollo offentliga moten i sina staters huvudstader, dar

de oforbehallsamt forordade avvapning.

Det tycktes som om konferensen hade uppvackt en

bojelse att grundligt diskutera viirldsproblem i en oppen

oeh viilvillig anda, i motsats mot vad forut var regeln.

Detta ingav en allmiint utbredd forhoppning att konfe-

rensen hade gjort en borjan till forkastande av vanliga

kommitteer och kommissioner, tillsatta for att utreda

oeh behandla viirldssituationer.

Konferensen adagalade ansvarskansla infor det ohygg-

liga hungertillstandet. En stark och allman rorelse upp-

stod for att genast inbjuda till en internationell ekono-

misk konferens.

Under alia dessa manader visste alia att millioner

svaltande ryssar ledo en fortvivlad nod. En kvlikerska

som kom direkt fran Ryssland berattade hur folket

levde av sondermalet gras och rotter och hasthovsort

som bakades lillsammans till kakor. Om inte hjiilp kom
utifran, skulle blott ett fatal kunna leva till varen. Och

hon beskrevhur jordbruksmaskiner lago bredvid vagarna,

da bonderna ej orkade dra dem med sig. Stora aker-

falt, som forr hade givit brod at millioner miinniskor,

lago nu i vanhiivd.

Fredskvinnorna arbetade intensivt for att skaffa pengar

och varor. De sokte bland annat att overtala kongress-

miin att rosta for anslag. Under allt detta arbete med
foredrag for statens jordbrukskonvention och for far-

marna for att fa sad till mjol, olja och annat, fann miss

Addams stor brist pii siiviil kunskap som forstand i

internationella angeliigetilieter.

I december beviljade FSrenta stalcrnas kongress, till

hennes stora gliidje och lacksamhcl, tjugu millioner

dollars till anskaffande av foda at Hyssland, och uppe-

holl darmed Amerikas humanilitra traditioner. Medan
Amerika hade mer siid iin det behovde, led Ryssland
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hungersnod. Nu erkandes nationernas inbordes beroende

av varandra och behovet av en klokare samverkan blev

konstaterat.

1922 holl kvinnoligan en konferens i Haag.samt 1924

och 1926 sin fjarde och femte kongress.

Kvinnornas fredsverksamhet har saledes varit livaktig

aven under de svaraste omstandigheter och har utan

tvivel kraftigt paverkat den allmanna opinionen.

Miss Addams tror fast pa en varld i fred, inte allt-

for avlagsen, fardig for sitt vardande nar vi vanda var

vilja i den riktningen.

Slutord,

Det har sa ofta sagts och trotts att kvinnorna iiro

lika krigiska som mannen. Det lir att hoppas att man

efter genomlasningen av denna skrift skall ha blivit

overtygad om misstaget i detta pastaende.

Under hela kriget fanns det, som man har sett, grupper

av kvinnor i alia lander som underhollo forbindelser

med varandra och gjorde allt vad de formadde, inte

blott for att hela krigets sar i det egna landet — i likhet

med ovriga kvinnor och man — utan aven gjorde stora

och modiga kraftanstriingningar f5r att minska hatet

och sprida forsoningens anda. De kunde frigora sig fran

fiendeskapskanslor pa det mest beundransvarda satt.

Nagot motstycke hartill ha man icke uppvisat.

Efter kriget arbeta nu hundratusentals kvinnor i viirl-

dens alia lander pa att omskapa manniskors tro pa.

krigets nodvandighet och oundviklighet. De vilja vacka

till liv det forakt for krig och den aktning for fred, som

iir villkoret f5r att viljan att avskaffa krig skall kunna

bli sa kraftig och verksam att den slutligen kan segra

over flertalet mans naturliga beniigenhet och havdvunna
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vana att anvanda vald i sina mellanhavanden med
andra folk, i stallet for att begagna sig av overenskom-

melsens viig eller av en fredlig och opartisk skilje-

domstol.

Det iir inte blott det viirldsspridda Women's Inter-

national League for Peace and Freedom som arbetar

for fredssaken; aven de annu storre internationella

kvinnoorganisationerna International Allians for Woman
Suffrage and equal Citizenship samt International Council

of Women verka i stor skala for fred och forsoning.

Detsamma gora flera stora internationella kvinnoorga-

nisationer.

Rostriittsalliansen uppeholl under kriget sin interna-

tionella tidning Woman Suffrage News och fann vagar

for den till medlemmar i alia lander.

Genom allt detta, och ofantligt mycket mer, tycks

det alldeles oemotsagligt att kvinnor bade under och

efter kriget ha visat en iver att framja fred och fore-

komma krig som overgar flerlalet mans stravan i samma
riktning.

Kvinnorna i fredsorganisationen ha model att tro pa.

mojligheten att fa. bort kriget ur varlden. Och de be-

trakta valdsmedel som absolut oviirdiga civiliserade

manniskor. De vilja inte crklinna dogmen om regeringars

ratt att kasta ut landets biisla ungdom att forbloda pa

slagfalten efter att ha dodat andra hinders unga man,

kanske bland dem sina personliga viinner.

De mena ocksa att ingen vinner mer iin han forlorar

pa ett krig, om han ocksa blir den segrande. Krig iir

enligt deras mening lika ofornuftigl som brottsligt,

Kriget har givit dem den overtygelsen att nya metoder,

fria fran vald maste utarbetas for att fa ett slut pa nu-

varande missgarningstillstand och for att na posiliva mal.

Nyligen ha 400 delegerade fran 9 kvinnoorganisa-

tioner hallit en konferens i Washington som behandlade
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»krigets orsaker och bolemedel». Vid konferensen presi-

derade mrs Chapman Catt.

Kvinnorna togo dar bestamt avstand fran Forenta

staternas utrikespolitik, framfor allt i forhallande till

Mexiko, Filippinerna, Kina och Japan m. fl. aktuella

fragor.

Som arbetsprogram for de anskitna kvinnoforeningarna

rekommenderades att alltjamt verka for Amerikas an-

slutning till Internalionella domstolen, att payrka rati-

fikation av fordraget om giftgaser och bakteriologisk

ammunition, att soka forma regeringen att aterga till

den tidigare standpunkten av neutralitet och upplysnings-

kampanj for underhandlingar om skiljedomsfordrag med
andra nationer. Angaende krigsskulderna fSrefanns av-

gorande majoritet for total annullering.

Aven de polska och tyska sektionerna av kvinnoligan

anordna en konferens for behandling av minoritetspro-

blem pa bada sidor och for bildandet av en granskom-

mission for narmande mellan grannfolken.

Det har gatt med Jane Addams som det brukar ga.

med dem som iiro sina ideal trogna — hon har over-

vunnit sina motstandare och belackare. For en tid sedan

niir hon tillfrisknade fran en sjukdom kande plotsligt

en mangd manniskor ett behov att fa betyga henne sin

vordnad. De anordnade en hyllningsbankett, i vilken

1,500 personer deltogo — ett tusen anmalda maste av-

visas av brist pa utrymme. Detta var ju en stor upp-

rattelse for den som under och efter kriget hade blivit

sa skamligt smadad och motarbetad av krigshetsare

och andra som Jane Addams.

Guvernoren i New -York State hillsade henne som icke

blott ^Chicago's most useful citizen**-, som hon liinge har

kallats, men som ^America's most useful citizens, en i

sanning storslagen hederstitel. Hans ord till henne aro

1 Chicagoa nyttigaste medborgare.
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sa traffande aft de ma anforas har. Han yttrade bland

annat: »Jane Addams tillhor icke blott v&r nation utan

hela manskligheten. Ingen har som hon formatt vacka

nationens samvete. Hon ar en socialpolitikens statsman.

Genom samarbete med myndigheterna har hon striivat

att stalla regeringen i bumanitetens tjiinst. Genom sin

levande, personliga initiativformaga, genom tal och skrift,

genom praktisk foretagsamhet, besjalad av hennes anda,

ger hon uttryck at en sann demokrati, som erkanner

mlinniskovardets oberoende av ras, tro eller hiirkomst.

I det att vi iira Jane Addams, ara vi de amerikanska

kvinnornas idealgestalt.»

Aven president Coolidge sande henne ett telegram i

de mest erkiinnsamma ordalag.

Vad kvinnornas viildiga fredsorganisation, Women's
International League for Peace and Freedom skall forma

att utriitta for freden, det far framtiden visa. Men det

kan inte nekas, att en vacker borjan ar gjord, och att

en biittre och tapprare ledarinna av denna jatterorelse

an »The mother of Peace*, Jane Addams, knappast

kan tiinkas. Under hennes ledning viixer kvinnornas

fredsskara med var dag.

:• -:



Lander som ha nationalavdelningar av Women's Inter-

national League for Peace and Freedom.

Amerikas Forenta stater.

Australien:

Queensland, Tasmanien,

Victoria.

Belgien.

Bulgarien.

Canada.

Danraark.

Finland

.

Frankrike.

Grekland.

Haiti.

Irland.

[talien.

Japan.

Nederliinderna.

Norge.

Nya Zeeland.

Polen.

Schweiz.

Storbritannien.

Sverge.

Tjeckoslovakien.

Tyskland.

Ukraina.

Ungern.

Osterrike.

Lander dar Women's International League for Peace and

Freedom har fasta forbindelser utan nationalavdelning.

Argentina.

Egypten.

Filippinerna.

Indien.

Jugoslavien.

Kina.

Mexiko.

Peru.

Rumiinien.

Ryssland.

Spanieri.

Sydafrika.

Syrien.

Turkiet.

Uruguay.

Anvand litteratur,

Newer Ideals of Peace av Jane Addams.

Peace and Bread in Time of War av Jane Addams.

Twenty Years at Hull-House av Jane Addams.

Hull House Year Book 1925.

The Christian Science Monitor.

JS'ya Vitgar.

Pax International.
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